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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

اي رّب لك احلمد كما احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، احلمد هلل الذي هداان هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هداان هللا، 
ينبغي جلالل وجهك ولعظيم سلطانك، اللهّم أغفر لنا وأرمحنا وأرض عنا، وتقّبل منا وأدخلنا اجلنة وجننا من الّنار، وأصلح  

اللهم أحسن عاقبتنا يف األمور كّلها، وأجران من خزي الّدنيا وعذاب األخرة. إىل أنفسنا طرفة عني،  وال تكلنا  لنا شأننا كله،  
اللهّم اي من أظهر اجلميل وسرت القبيح، اي من ال يؤاخذ ابجلريرة وال يهتك السرت، اي عظيم العفو وحسن التجاوز، تقبل منا  

 هللا عليه وسلم.  هذا العمل املتواضع يف خدمة سنة نبيك املصطفى صلى 
لستة  ارمحه هللا تعاىل على األصول    السنن الكربى لإلمام النسائينضع بني أيديكم الكرمية هذا العمل اليسري يف بيان زوائد  

 يب داود، سنن الرتمذي، سنن ابن ماجه(.  أسنن النسائي الصغرى، سنن  مسلم،)صحيح البخاري، صحيح 
 حدى الصور االتية: إابستخراج الزوائد اليت على  وقد قمت

 . الستةخيرج يف الكتب  وملمنت احلديث الزائد خمتلف بلفظه او معناه  .1
 خر. آولكن عن طريق صحايب  الستة الكتب  إحدى ان يكون احلديث الزائد موجودا بلفظه أو مبعناه يف  .2
 يف منت احلديث زايدة مؤثرة. بلفظه او مبعناه ولكن 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

مطابقة  نص    يفواعتمدت   مع  فيهم،  هللا  ابرك  الشاملة  مكتبة  نص  على  األحيان-احلديث  بعض  اخلطية    -يف  النسخ  من 
 املطبوعة لداري الرسالة والتأصيل.

العمل، كون   هذا  استكمال  استطعت  ما  وحده  هللا  فضل  اإلمام كتاب  ولوال  اجتهد  اليت  العلل  من كتب  هو  الكربى  السنن 
النسائي   هللا -احلجة  الزايدات    -تعاىل  رمحه  تعريف  يف  ابلغة  ووجدت صعوبة  أحاديثها،  ومتون  أسانيد  يف  االختالف  بيان  يف 

الزوائد.   من  األحاديث  بعض  اليت جتعل  )*(املؤثرة  العالمة  وضعت  قد  أين  أرقام    على  اإلمام   األحاديثجبوار  هبا  انفرد  اليت 
 لعمل قد خرج أبقل عدد من األخطاء والزالت. وأرجو من هللا تعاىل أن يكون هذا االنسائي يف الكربى عن األصول. 

 األصولدانه مبينا فيه أمساء كتب السنن الكربى والصغرى وعدد األحاديث الزائدة يف كل كتاب عن  أوقد ارفقت اجلدول  
 الستة. 

(  323املوقوفة بلغت )( وأن عدد الزايدات  1153ومن اجلدول ميكن مالحظة أن عدد الزايدات املرفوعة ابملكرر قد بلغت ) 
يورد حديثا  قد  ابملكرر. ويف احلقيقة فإنه من انحية املنت قد يكون عدد الزايدات أقل من ذلك بكثري، كون اإلمام رمحه هللا  

 واحدا بعدد كبري من األسانيد كما ميكن مالحظة ذلك جليا يف كتاب الصيام. 
أن معظم الزايدات هي يف الكتب الغري موجودة يف اجملتىب مثل كتب عمل اليوم والليلة، واخلصائص، والتفسري،   ظةوميكن مالح

 . كوهنا يف الغالب موجودة يف اجملتىب   ال توجد زايدات يف أكثر من عشرين كتااب من كتب الكربىوالسري. على أنه 

الزوائد عدد  كتب الكبرى أسماء  الصغرى كتب أسماء 
 الكلي

عدد الزوائد 
 عدد الزوائد الموقوفة  المرفوعة



3 
 

 كتاب الطهارة -1

 0 3 3 كتاب الطهارة  - 1
 كتاب المياه -2

 واالستحاضةكتاب الحيض -3

 كتاب الغسل والتيمم -4

اَلةِ  - 2 كتاب الصالة -5  1 18 19 ِكَتاُب الصَّ
َلَواِت + أبواب َمَواِقيِت  كتاب المواقيت -6 الصَّ

 0 األذان 
0 0 

 0 0 كتاب األذان-7
 كتاب المساجد -8

 0 1 1 ِكَتاُب اْلَمَساِجدِ 
 كتاب القبلة-9
 كتاب اإلمامة -10
 االفتتاح كتاب -11
 0 0 0 التَّْطِبيقِ  كتاب التطبيق -12

ْهِو، ِذْكُر َما  كتاب السهو -13 َيْنُقُض  ِكَتاُب السَّ
اَلَة، َوَما اَل َيْنُقُضَها   0 8 8 الصَّ

 0 2 2 ِكَتاُب اْلُجُمَعةِ  كتاب الجمعة-14

كتاب تقصير الصالة في -15
َفرِ  السفر  اَلِة ِفي السَّ  0 0 0 ِكَتاُب َقْصِر الصَّ

ْمِس، َواْلَقَمرِ  كتاب الكسوف -16  0 0 0 ِكَتاُب ُكُسوِف الشَّ
 0 0 0 ِكَتاُب ااِلْسِتْسَقاءِ  االستسقاء كتاب -17

اَلِة ِفي  كتاب صالة الخوف-18 جزء من ِكَتاُب َقْصِر الصَّ
َفرِ   السَّ

0 0 0 

 0 2 2 ِكَتاُب َصاَلِة اْلِعيَدْينِ  كتاب صالة العيدين -19
كتاب قيام الليل وتطوع  -20

 1 8 9 ِكَتاُب ِقَياِم اللَّْيِل َوَتَطوُِّع النََّهارِ  النهار 

 0 0 0 ِكَتاُب اْلَجَناِئزِ  - 3 كتاب الجنائز -21
َيامِ  - 5 كتاب الصيام -22  38 110 148 ِكَتاُب الصِ 
 0 1 1 ِكَتاُب الزََّكاةِ  - 4 كتاب الزكاة -23

 0 25 25 ِكَتاُب المناسك - 8 كتاب مناسك الحج -24
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 0 0 0 ِكَتاُب اْلِجَهادِ  - 9 كتاب الجهاد -25
 5 20 25 ِكَتاُب النِ َكاحِ  - 21 كتاب النكاح-26

 27 62 89 ِكَتاُب ِعْشَرِة النِ َساءِ  - 51 كتاب عشرة النساء -36
 0 1 1 ِكَتاُب الطَّاَلقِ  - 22 كتاب الطالق -27

كتاب الخيل والسبق  -28
 0 0 0 ِكَتاُب اْلَخْيلِ  - 10 والرمي 

 0 0 0 ِكَتاُب اإْلْحَباسِ  - 32 كتاب األحباس -29
 0 0 0 ِكَتاُب اْلَوَصاَيا  - 33 كتاب الوصايا -30

 0 0 0 ِكَتاُب النَّْحلِ  - 34 كتاب النحل -31
 0 0 0 ِكَتاُب اْلِهَبةِ  - 35 كتاب الهبة -32
ْقَبى - 36 كتاب الرقبى -33  0 0 0 ِكَتاُب الرُّ
 0 0 0 ِكَتاُب اْلُعْمَرى  - 37 كتاب العمرى -34

 0 0 0 ِكَتاُب اأْلَْيَماِن َوالنُُّذورِ  - 16 والنذور كتاب األيمان -35
 6 2 8 ِكَتاُب اْلُمَزاَرَعةِ  - 15 كتاب المزارعة  -36

كتاب المحاربة )تحريم -37
 الدم(

 0 0 0 ِكَتاُب اْلُمَحاَرَبةِ  - 7

 0 0 0 ِكَتاُب َقْسِم اْلُخْمسِ  - 11 ء الفيكتاب قسم -38
 0 0 0 ِكَتاُب اْلَبْيَعةِ  - 45 كتاب البيعة -39
 0 0 0 ِكَتاُب اْلَعِقيَقةِ  - 13 كتاب العقيقة-40

 0 0 0 ِكَتاُب اْلَفَرِع َواْلَعِتيَرةِ  - 14 كتاب الفرع والعتيرة -41
ْيدِ  - 17 كتاب الصيد والذبائح -42  0 0 0 ِكَتاُب الصَّ

َحاَيا  - 12 كتاب الضحايا -43  0 0 0 ِكَتاُب الضَّ
 6 1 7 ِكَتاُب اْلُبُيوعِ  - 30 كتاب البيوع -44

كتاب القسامة والقود -45
 0 0 0 ِكَتاُب اْلَقَساَمةِ  - 39 والديات 

اِرقِ  - 41 كتاب قطع السارق -46  0 0 0 ِكَتاُب َقْطِع السَّ
       - كتاب اإليمان وشرائعه -47
 كتاب الزينة من السنن-48

يَنةِ ِكَتاُب  - 52  4 35 39 الزِ 
 كتاب الزينة من المجتبى 
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 4 12 16 ِكَتاُب اْلَقَضاءِ  - 29 كتاب آداب القضاة -49
 4 14 18 ِكَتاُب ااِلْعِتَكافِ  - 6  
 8 33 41 ِكَتاُب اْلِعْتقِ  - 18  
 1 0 1 ِكَتاُب اأْلَْشِرَبةِ  - 19  
 0 7 7 ِكَتاُب اْلَحدِ  ِفي اْلَخْمرِ  - 20  
 0 3 3 ِكَتاُب ِإْحَياِء اْلَمَواتِ  - 23  
 0 2 2 ِكَتاُب اْلَعاِرَيِة َواْلَوِديَعةِ  - 24  
َوال ِ  - 25    0 7 7 ِكَتاُب الضَّ
 0 5 5 ِكَتاُب اللَُّقَطةِ  - 26  
َكازِ  - 27    0 1 1 ِكَتاُب الرِ 
 1 8 9 ِكَتاُب اْلِعْلمِ  - 28  
 1 7 8 اْلَفَراِئضِ ِكَتاُب  - 31  
 1 17 18 ِكَتاُب اْلَوِليَمةِ  - 38  
 4 13 17 ِكَتاُب اأْلَْشِرَبِة اْلَمْحُظوَرةِ  - 39  

  
ِكَتاُب َوَفاِة النَِّبيِ  َصلَّى  - 40

 هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
7 7 0 

ْجِم - 41    5 49 54 ِكَتاُب الرَّ
 0 21 21 ِكَتاُب الطِ بِ   - 42  
 0 5 5 ِكَتاُب التَّْعِبيرِ  - 43  
 1 14 15 ِكَتاُب النُُّعوِت  - 44  
 0 3 3 ِكَتاُب ااِلْسِتَعاَذةِ  - 46  
 3 12 15 ِكَتاُب َفَضاِئِل اْلُقْرآنِ  - 47  
 0 61 61 ِكَتاُب اْلَمَناِقِب  - 48  
 0 89 89 ِكَتاُب اْلَخَصاِئصِ  - 49  
َيرِ  - 50    0 48 48 ِكَتاُب السِ 

 61 266 327 ِكَتاُب َعَمِل اْلَيْوِم َواللَّْيَلةِ  - 53  
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 0 126 126 ِكَتاُب التَّْفِسيرِ  - 54  

ُروطِ  - 55    10 8 18 ِكَتاُب الشُّ
َقاِئقِ  - 56    1 6 7 ِكَتاُب الرَّ
 36 1 37 ِكَتاُب اْلَمَواِعظِ  - 57  
 3 9 12 ِكَتاُب اْلَماَلِئَكةِ  -58  
 233 1153 1385 اإلجمالي  

 
 أبو نورالدين حممد حمسن الشدادي

ه  2144  حمرم 1 صنعاء  
m.alshadadi@gmail.com 
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 كِتَابُ الطَّهَارَةِ   
 النَّهْيُ لِلْمُتَغَوِّطَيْنِ أَنْ يَتَحَدَّثَا 

دح ْبنح َعْبِد َأْخرَباََن  * ]س[ [ 1]  -  35 اٍر، َعْن ََيََْي حمحَمَّ ثَ َنا ِعْكرَِمةح ْبنح َعمَّ ي، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َجدِّ هللِا ْبِن عحبَ ْيِد ْبِن عحَقْيٍل، قَاَل: َحدَّ
َريْ َرَة، قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَل  َناِن ِإىَل اْلغَاِئِط فَ َيْجِلَساِن َكاِشَفنْيِ خَيْرحجح اث ْ   ْبِن َأيب َكِثرٍي، َعْن َأيب َسَلَمَة، َعْن َأيب هح

 َعْن َعْوَرِِتَِما، فَِإنَّ هللَا مَيْقحتح َعَلى َذِلَك« 
 (: صحيح لغيره.156وقال األلباني في صحيح الترغيب ) : رجاله موثقون.1/212 قال الهيثمي #

 ذِكْرُ مَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ، وَمَا لَا يُنَجِّسُهُ 
َرْيٍح، َعنْ َأْخرَباََن    *]س[   [ 2]  -  49 ثَ َنا َشرِيٌك، َعِن اْلِمْقَداِم ْبِن شح ثَ َنا أَبحو َأمْحََد، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ َثَّنَّ دح ْبنح اْلمح  أَبِيِه، َعْن حمحَمَّ

سحهح َشْيءٌ   «َعاِئَشَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: »اْلَماءح اَل ي حَنجِّ
 عَدَدُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ  

 ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِنيَ لِخَبَرِ الْمُغِريَةِ بْنِ شُعْبَةَ فِيهِ 
َأْخرَباََن    [3]   -  168 َعْن  ]س[   ، أَيُّوبح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  عحَليََّة،  اْبنح  ِإمْسَاِعيلح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  أَيُّوَب،  ْبنح  َعْن  زاَِيدح  ِسريِيَن،  ْبِن  ِد  حمحَمَّ

نَّا َمَع النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ِئَل، قَاَل: كح ِغريَِة َفسح نَّا ِعْنَد اْلمح َحِر َضَرَب َعْمِرو ْبِن َوْهٍب، قَاَل: كح ا َكاَن يف السَّ  يف َسَفٍر فَ َلمَّ
اهح، فَ َعَدْلتح َمَعهح َحَّتَّ تَ َواَرى َعِن النَّاِس فَ نَ َزَل َعْن رَاِحَلِتِه، ُثحَّ اْنطََلَق فَ تَ َغيََّب َعّنِّ َحَّتَّ َما أحرَ عحنحَق رَاِحَليَتَّ، َفظَنَ ْنتح َأنَّ َلهح َحاَجًة، 

: نَ َعْم، َفَصبَ ْبتح َعَلْيِه " فَ َغَسَل َيَدْيِه   َما، ُثحَّ َغَسَل  فَ ُثحَّ محْكَث َطوِياًل، ُثحَّ َجاَء، فَ َقاَل: »َهْل َمَعَك َماٌء؟«، فَ قحْلتح َأْحَسَن َغَسَلهح
نْيِ َفَضاَقْت، فََأْخَرَج يَ  مَّ بٌَّة َشاِميٌَّة َضيَِّقةح اْلكح َدهح ِمْن ََتِْتَها ِإْخَراًجا فَ َغَسَل َوْجَههح َوَيَدْيِه، َوْجَههح، ُثحَّ َذَهَب ََيِْسرح َعْن ِذرَاَعْيِه َوَعَلْيِه جح

،  َوْجَه َمرََّتنْيِ َفاَل َأْدِري َهَكَذا َكاَن َأْم اَل، ُثحَّ َمَسَح بَِناِصَيِتِه، َوَمَسَح َعَلى اْلِعَماَمِة، َوَمَسَح عَ قَاَل: يف احْلَِديِث: َغَسَل الْ  َلى اخْلحفَّنْيِ
َنا "   ُثحَّ رَِكب ْ

. وقال شعيب في  يسير( باختالف 82(، والنسائي )151(، وأبو داود )274(، ومسلم )363من طرق البخاري )بنحوه أخرجه # 
إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عمرو بن وهب الثقفي، فقد روى له البخاريُّ في (:  18134تخريج المسند )

 "القراءة خلف اإلمام"، والنسائي هذا الحديث فقط، وهو ثقة. 
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 كِتَابُ الصَّلَاةِ 
 [ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِي الصَّلَاةِ الْوُسْطَى 238وا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى{ ]البقرة:  تَأْوِيلُ قَوْلِ اهللِ عَزَّ جَلَّ: }حَافِظُ 

َثِّن الّزِْبرِقَانح    ]س[[  4]  -  354 ثَ َنا ََيََْي َعْن اْبنح َأيب ِذْئٍب، قَاَل: َحدَّ ْبنح َعْمِرو ْبِن أحَميََّة،  َأْخرَباََن عحبَ ْيدح هللِا ْبنح َسِعيٍد، قَاَل: َحدَّ
َعْبَديْ  فََأْرَسلحوا  ََثِبٍت  ْبنح  زَْيدح  هِبِْم  َفَمرَّ  لحوًسا  جح ق حَرْيٍش، َكانحوا  ِمْن  رَْهطًا،  ِإىَل َأنَّ  َمااَل  ُثحَّ  قَاَل:   ، الظُّْهرح ِهَي  فَ َقاَل:  َفَسَأاَلهح،  هَلحْم  ِن 

وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: َكاَن " يحصَ  ْم،  لِّي الظُّْهَر اِبهْلَاِجَرِة َوالنَّاسح يف قَائَِلِتهِ أحَساَمَة ْبِن زَْيٍد، َفَسَأاَلهح، فَ َقاَل: ِهَي الظُّْهرح ِإنَّ َرسح
ونح َخْلَفهح ِإالَّ الصَّفُّ َوالصَّفَّاِن فَأَنْ َزَل هللاح تَ َعاىَل }َحاِفظحوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصَّاَلِة الْ   [  238وحْسَطى{ ]البقرة:  َفاَل َيكح

جاء في إسناده ضعيف النقطاعه، فإن الزبرقان لم يدرك القصة التي رواها، وقد  (:  21792قال شعيب في تخريج المسند )#  
أخرجه   رواية الطيالسي وخالد بن يزيد العمري عند الطبراني: أن الراوي عن زيد بن ثابت وأسامة بن زيد هو ُزْهرة، وهو مجهول.

 (، وقال العالمة األلباني: صحيح.411مع اختالف في لفظه )مختصرا  أبو داود 

 ي صَلَاةِ الْوُسْطَى ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِنيَ لِخَبَرِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِ 
ثَ َنا اْبنح َأيب ِذْئٍب، َعِن الّزِْبرِقَاِن،  * ]س[[  5]  -  359 َثِّن أَبحو َداوحَد، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ َعْن زحْهَرَة، قَاَل:   َأْخرَباََن َعْمرحو ْبنح َعِليٍّ

ِئَل، َعْن َصاَلِة   لحوًسا َمَع زَْيِد ْبِن ََثِبٍت َفسح نَّا جح َنا أحَساَمةح ْبنح زَْيٍد، َفَسأَْلَناهح، فَ َقاَل:  كح اْلوحْسَطى؟ فَ َقاَل: ِهَي َصاَلةح الظُّْهِر، َفَمرَّ َعَلي ْ
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يحَصلِّيَ َها اِبهْلَِجرِي« ، َكاَن َرسح  »ِهَي الظُّْهرح

َثَّنَّ   *]س[ [  6]  -   360 دح ْبنح اْلمح َثِّن عحْثَمانح ْبنح عحْثَماَن اْلَغطََفاينُّ وََكاَن ثَِقًة، قَاَل: َأْخرَباََن اْبنح َأيب ِذْئٍب،  َأْخرَباََن حمحَمَّ ، قَاَل: َحدَّ
ْنتح يف قَ ْوٍم اْختَ َلفحوا يف َصاَلِة اْلوحْسَطى، َوَأاَن َأْصغَ  َسيِِّب، قَاَل: كح ، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلمح ، قَاَل: فَ بَ َعثحوين ِإىَل زَْيِد  رح اْلَقْومِ َعِن الزُّْهِريِّ

َعَليْ  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  َرسح فَ َقاَل: َكاَن  َفَسأَْلتحهح،  تحهح  فَأَتَ ي ْ اْلوحْسَطى،  َصاَلِة  َعْن  أِلَْسأََلهح  ََثِبٍت  اِبهْلَاِجَرِة  ْبِن  الظُّْهَر  يحَصلِّي   " َوَسلََّم  ِه 
ْن يحَصلِّي َورَاَء َرسحوِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِإالَّ الصَّفُّ َوالصَّفَّاِن، فَأَنْ َزَل هللاح:  َوالنَّاسح يف قَائَِلِتِهْم َوَأْسَواِقِهْم، }َحاِفظحوا   فَ َلْم َيكح

ولح هللِا َصلَّى هللاح 238َعَلى الصََّلَواِت َوالصَّاَلِة اْلوحْسَطى َوقحومحوا ّلِِلَِّ قَانِِتنَي{ ]البقرة:  َتِهنَيَّ َأقْ َواٌم،  [ فَ َقاَل َرسح  َعَلْيِه َوَسلََّم: »لَيَ ن ْ
 َأْو أَلحَحّرَِقنَّ ب حيحوَِتحْم«. 

َواُب: اْبُن َأِبي ِذْئٍب، َعِن الزِ ْبِرَقاِن ْبِن َعْمِرو ْبِن ُأَميَّ  # ْحَمِن: َهَذا َخَطٌأ، َوالصَّ  َة، َعْن َزْيِد ْبِن َثاِبٍت َوُأَساَمَة ْبِن َزْيدٍ َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ

 فَضْلُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ 
سَ س[  ][  7]  -  387 َعْن   ، الزُّْهِريِّ َعِن  َمْعَمٌر،  َأْخرَباََن  قَاَل:  الرَّزَّاِق،  َعْبدح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َحِبيٍب،  ْبنح  نحوحح  اْبِن  َأْخرَباََن  َعِن   ، املٍِ

، فَ َقاَل: انَ  َلٍة، فَ َناَداهح عحَمرح ، َفَخَرَج ِإلَْيِهْم، فَ َقاَل: »َما عحَمَر، قَاَل: َأْعَتَم النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َذاَت لَي ْ َيانح ب ْ َم النَِّساءح َوالصِّ
ْن تحَصلَّى يَ ْوَمِئٍذ ِإالَّ اِبْلَمِديَنةِ  ْم«، َومَلْ َتكح َتِظرح َهِذِه الصَّاَلَة َأَحٌد ِمْن َأْهِل اأْلَْرِض َغرْيحكح   "  يَ ن ْ

بمعناه البخاري من حديث عبد هللا بن عمر   (. وأخرجه638(، ومسلم )566أخرجه البخاري )# من حديث أم المؤمنين عائشة  
(570.) 

 كَيْفَ الصَّلَاةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ 
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َو اْبنح عحَمَر، قَاَل: أخربان ِإْسَرائِيلح، َعْن أَ ]س[  [  8]   -   394 ثَ َنا عحْثَمانح َوهح ِإْسَحاَق،  يب  َأْخرَبين ِإبْ َراِهيمح ْبنح يَ ْعقحوَب، قَاَل: َحدَّ
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، »يحَصلِّي ِمَن اللَّيْ  ِل َثاَلَث َعْشَرَة رَْكَعًة ََثَاِن رََكَعاٍت، َعْن َأيب َسَلَمَة، َعْن أحمِّ َسَلَمَة، قَاَلْت: َكاَن َرسح

 َويحوتِرح بَِثاَلٍث، َويَ رَْكعح رَْكَعيتَِ اْلَفْجِر«

 أَبِي إِسْحَاقَ وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِيهِ   ذِكْرُ اخْتِلَافِ 
َو اْبنح عحَمَر، قَاَل: َأْخرَباََن ِإْسَرائِيلح، عَ   ]س[ [  9]   -   410 ثَ َنا عحْثَمانح َوهح ْن َأيب ِإْسَحاَق،  َأْخرَباََن ِإبْ َراِهيمح ْبنح يَ ْعقحوَب، قَاَل: َحدَّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم »يحَصلِّي ِمَن اللَّيْ عَ  ِل َثاَلَث َعْشَرَة رَْكَعًة ََثَاينَ رََكَعاٍت، ْن َأيب َسَلَمَة، َأنَّ أحمَّ َسَلَمَة، قَاَلْت: َكاَن َرسح
 َويحوتِرح بَِثاَلٍث، َويَ رَْكعح رَْكَعيتَِ اْلَفْجِر«

 نيَ لِخَبَرِ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ ذِكْرُ اخْتِلَافُ النَّاقِلِ 
ثَ َنا أَبحو اأْلَْحوَ [  10]  -   427 َو اْبنح عحَصْيٍم، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا اْلَعاَلءح، َوهح ِص، َعِن اأْلَْعَمِش،  ]س[ َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح َسِعيٍد، قَاَل: َحدَّ

اٍت اجْلَزَّاِر، َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ َرسحوَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن »يحَصلِّي ِمَن اللَّْيِل ِتْسَع رََكعَ َعْن عحَمارََة ْبِن عحَمرْيٍ، َعْن ََيََْي ْبِن  
هح َوَأَسنَّ َصلَّى َسْبَع رََكَعاٍت« ا َكث حَر حَلْمح  فَ َلمَّ

 .مطوالا   (1342أخرجه أبو داود ) #
ْعَبةح، َعِن احلَْ   ]س[[  11]   -  431 ثَ َنا شح ثَ َنا يَزِيدح يَ ْعِّن ْبنح زحرَْيٍع، قَاَل: َحدَّ َكِم قَاَل: ق حْلتح َأْخرَباََن ِإمْسَاِعيلح ْبنح َمْسعحوٍد، قَاَل: َحدَّ

 وَتِّن، قَاَل: ِإنَّ َذِلَك »اَل َيْصلححح ِإالَّ ِبَسْبٍع، َأْو ََخٍْس«  ِلِمْقَسٍم ِإيّنِ َأمْسَعح اأْلََذاَن فََأْوتِرح ِبَثاَلٍث، ُثحَّ َأْخرحجح ِإىَل الصَّاَلِة َخْشَيَة َأْن تَ فح 
ْثتح ِبَذِلَك ُمحَاِهًدا، َوََيََْي ْبَن اجْلَزَّاِر فَ َقااَل: َسْلهح َعْن َمْن َفَسأَْلتحهح فَ َقاَل: الثَِّقةح، َعْن   ونََة َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعلَ َفَحدَّ ْيِه َعاِئَشَة َوَمْيمح

 َوَسلَّمَ 

 الْأَمْرُ بِالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ 
ثَ َنا ِإمْسَاِعيلح ْبنح َخِليٍل، قَاَل: َأْخرَباََن اْبنح َأيب زَاِئَدةَ   *]س[ [  12]  -  455 ، َعْن ِإْسَرائِيَل، َأْخرَباََن أَبحو َبْكِر ْبِن ِإْسَحاَق، قَاَل: َحدَّ

َريْ َرَة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم،َعْن ِعيَسى ْبِن َأيب عَ  ، َعْن َأيب هح »َأْمَر اِبلرَّْكَعَتنْيِ قَ ْبَل   زََّة، َعْن َعاِمٍر، َعْن َأيب ثَ ْوٍر اأْلَْزِديِّ
 َصاَلِة اْلَفْجِر«

 عَدَدُ صَلَاةِ الصُّبْحِ 
َثِّن َأيب، َعْن قَ َتاَدَة، َعْن َعْزرَ   *]س[[ 13]   -   463 ثَ َنا محَعاذح ْبنح ِهَشاٍم، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ َة ْبِن ََتِيٍم، َأْخرَباََن َعْمرحو ْبنح َعِليٍّ

ْم رَكْ  َريْ َرَة، َأنَّ َنِبَّ هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: »ِإَذا َصلَّى َأَحدحكح ْمسح فَ ْليحَصلِّ َعْن َأيب هح َعًة ِمْن َصاَلِة الصُّْبِح، ُثحَّ طََلَعِت الشَّ
َها أحْخَرى« َخاَلَفهح ََهَّامح ْبنح ََيََْي   ِإلَي ْ
 إسناده صحيح على شرط الشيخين.(: 8570# قال شعيب في تخريج المسند )

ثَ َنا ََهَّاٌم، قَاَل: سحِئَل قَ َتاَدةح، َعْن رَجح   *]س[[  14]   -  464 ثَ َنا أَبحو اْلَولِيِد، قَاَل: َحدَّ ٍل َصلَّى رَْكَعًة َأْخرَباََن أَبحو َداوحَد، قَاَل: َحدَّ
َثِّن ِخاَلسح ْبنح َعْمٍرو، َعْن َأيب رَاِفٍع، ، فَ َقاَل: َحدَّ ْمسح ولح هللِا َصلَّى  ِمْن َصاَلِة الصُّْبِح، ُثحَّ طََلَعِت الشَّ ثَهح َأنُّ َرسح َريْ َرةح َحدَّ َأنُّ َأاَب هح

 هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: »يحِتمُّ َصاَلَتهح«
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 . إسناده صحيح على شرط مسلم(: 10359# قال شعيب في تخريج المسند )

 الْحَثُّ عَلَى صَلَاةِ أَوَّلِ النَّهَارِ 
وٍل، َعْن َأيب   *]س[[  15]  -  470 محرََّة    َعْن َهارحوَن ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن ََيََْي ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن َسِعيِد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز، َعْن َمْكحح

: يَ قحولح هللاح تَ َعاىَل: »اْبَن آَدَم اْر  ْعتح النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قحولح َهاِر، َأْكِفَك آِخَرهح« الطَّائِِفيِّ قَاَل: مسَِ  َكْع َأْرَبَع رَْكَعاٍت َأوََّل الن َّ
 .قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح #

 صَلَاةُ الضُّحَى 
ْعتح عَ  * ]س[[ 16] -  471 ْعَبَة، َعْن َأيب ِإْسَحاَق، قَاَل: مسَِ ثَ َنا أَبحو َداوحٍد، َعْن شح ودح ْبنح َغْياَلَن، قَاَل: َحدَّ اِصَم ْبَن َأْخرَباََن حَمْمح

، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: َكاَن »يحَصلِّي الضَُّحى«  َضْمَرَة، َعْن َعِليٍّ

 رْكِهَا التَّسْهِيلُ فِي تَ 
َلْيٍب، َعنْ   *]س[[  17]   -  479 ، َعْن َعاِصِم ْبِن كح ْفَيانح ثَ َنا سح ثَ َنا وَِكيٌع، قَاَل: َحدَّ ودح ْبنح َغْياَلَن، قَاَل: َحدَّ  أَبِيِه، َعْن َأْخرَباََن حَمْمح

وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّ  َريْ َرَة، قَاَل: »َما رَأَْيتح َرسح «َأيب هح  ى الضَُّحى َقطُّ

ْعَبةح، َعْن فحَضْيِل ْبِن َفضَ   *]س[ [  18]   -   480 َثِّن شح ثَ َنا محَعاذح ْبنح محَعاٍذ، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ اَلَة، قَاَل: َأْخرَباََن َعْمرحو ْبنح َعِليٍّ
َثِّن َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح َأيب َبْكَرَة، َعْن أَبِيِه، أَنَّهح: رََأى اَنًسا يحَصلُّوَن الضَُّحى، فَ َقاَل:  َها َرسحولح هللِا َصلَّى   َحدَّ ِإنَّ »َهِذِه الصَّاَلَة َما َصالَّ

 هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َواَل َعامَّةح َأْصَحابحهح«
 .إسناده صحيح :1/341# قال شعيب في تخريج زاد المعاد 

 عَدَدُ صَلَاةِ الضُّحَى فِي الْحَضَرِ 
فح ْبنح اْلَما  *]س[ [  19]   -   484 ثَ َنا يحوسح ثَ َنا ََيََْي، قَاَل: َحدَّ وِن، َعْن  َأْخرَبين عحبَ ْيدح هللِا ْبنح َفَضاَلَة ْبِن ِإبْ َراِهيَم، قَاَل: َحدَّ ِجشح

َثَة، قَاَلْت: َأْصَبْحتح ِعْنَد َعاِئَشَة ف َ  تِِه، رحَمي ْ ا َأْصَبْحَنا قَاَمْت فَاْغَتَسَلْت، ُثحَّ َدَخَلْت أَبِيِه، َعْن َعاِصِم ْبِن عحَمَر ْبِن قَ َتاَدَة، َعْن َجدَّ َلمَّ
اَعِة، قَا ْؤِمِننَي، َما َأْصَبْحتح ِعْنَدَك ِإالَّ هِلَِذِه السَّ : اَي أحمَّ اْلمح ًتا هَلَا فََأَجاَفِت اْلَباَب، ق حْلتح ، فَ َقاَمْت بَ ي ْ ِلي، قَاَلْت: َفَدَخْلتح َلْت: فَاْدخح

؟ ُثحَّ اْلتَ َفَتْت ِإََلَّ َفَضَرَبْت َفِخذِ " َفَصلَّْت ََثَاينَ َر  نَّ ودحهح جح نَّ َأْم سح وَعهح نَّ َأْطَولح َأْم رحكح َثةح  َكَعاٍت، اَل َأْدِري َأِقَيامحهح ي، فَ َقاَلْت: اَي رحَمي ْ
وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يحَصلِّيَ َها َوَلْو نحِشَر َل أَبَ َواَي َعَلى  َها " رَأَْيتح َرسح  تَ رِْكَها َما تَ رَْكت ح

، َعْن يَ ْعقحوبَ   *]س[ [  20]  -  485 ِد ْبِن َسَلَمَة، َعِن اْبِن َوْهٍب، َعْن َعْمِرو ْبِن احْلَاِرِث، َعْن بحَكرْيِ ْبِن اأْلََشجِّ  ْبِن  َوَعْن حمحَمَّ
، َا أََتْت َعاِئَشَة. . . . َفذََكَرهح َموْ  اأْلََشجِّ ثَ ْتهح، َأهنَّ َثَة بِْنَت َحِكيٍم َحدَّ  قحوفا َعِن اْلَقْعَقاِع ْبِن َحِكيٍم، َأنَّ رحَمي ْ

 عَدَدُ صَلَاةِ الضُّحَى فِي السَّفَرِ 
اكِ   * ]س[ [  21]  -  489 ، َعِن الضَّحَّ ِد ْبِن َسَلَمَة، َعِن اْبِن َوْهٍب، َعْن َعْمِرو ْبِن احْلَاِرِث، َعْن بحَكرْيِ ْبِن اأْلََشجِّ  ْبِن َعْن حمحَمَّ

َوَسلَّمَ  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  وَل  َرسح رَأَْيتح  قَاَل:  َماِلٍك  ْبِن  أََنِس  َعْن  ثَهح  َحدَّ  ، اْلقحَرِشيِّ هللِا  ََثَاِن   َعْبِد  الضَُّحى  ْبَحَة  سح َصلَّى  َسَفٍر  يف 
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ا اْنَصَرَف قَاَل: " ِإيّنِ َصلَّْيتح َصاَلَة رَْغَبٍة َورَْهَبٍة، َفَسأَْلتح َريبِّ َثاَلًَث، فََأْعطَاين  ، َوَمنَ َعِّن َواِحَدًة: َسأَْلتحهح َأْن اَل   رَْكَعاٍت، فَ َلمَّ اثْ نَ َتنْيِ
ِننيِ  ْم ِشيَ ًعا، فَأَ يَ ْقتحَل أحمَّيِت اِبلسِّ ْم، فَ َفَعَل، َوَسأَْلتحهح َأْن اَل ي حْلِبَسهح هح وَّ  ََب َعَليَّ "  فَ َفَعَل، َوَسأَْلتحهح َأْن اَل يحْظِهَر َعَلْيِهْم َعدح

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، الضحاك بن عبد هللا القرشي ذكره البخاري في (:  12486# قال شعيب في تخريج المسند )
، ومال إلى أنه هو الضحاك بن عبد هللا بن خالد بن حزام جد عيسى بن المغيرة بن الضحاك، وقال: إن لم يكن 4/334"تاريخه"  

 هذا فال أعرفه. 
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 يَنْقُضُ الصَّلَاةَ، وَمَا لَا يَنْقُضُهَا كِتَابُ السَّهْوِ، ذِكْرُ مَا  
 النَّهْيُ عَنِ النَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ 

ثَ َنا َأمْحَدح ْبنح َأيب طَيَِّبَة، َوَعفَّانح ْبنح َسيَّاٍر، َعْن    ]س[ َأْخرَبين احْلحَسنْيح ْبنح ِعيَسى اْلقحوَمِسيُّ [  22]   -  553 اْلِبْسطَاِميُّ قَاَل: َحدَّ
َرْيٍب، َعْن أحمِّ َسَلَمَة قَاَلْت: َمرَّ النَِّبُّ َصلَّى َهْيٍل، َعْن كح َبَسَة ْبِن اأْلَْزَهِر، َعْن َسَلَمَة ْبِن كح  هَلحْم ي حَقالح َلهح: هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِبغحاَلمٍ   َعن ْ

فحْخ، ِإنَّ َمْن نَ َفَخ فَ َقْد َتَكلََّم«  وِدِه، فَ َقاَل َلهح: »اَي َراَبحح اَل تَ ن ْ جح َو يحَصلِّي فَ نَ َفَخ يف سح  َراَبٌح َوهح
 (.381# أخرجه الترمذي بمعناه )

 الْأَخْذُ بِحَلْقِ الشَّيْطَانِ، وَخَنْقُهُ فِي الصَّلَاةِ 
،  ]س[ َأخْ [  23]  -  555 َثِّن الزُّبَ ْيِديُّ قَاَل: َأْخرَبين الزُّْهِريُّ ثَ َنا بَِقيَّةح قَاَل: َحدَّ َعْن َسِعيٍد، َعْن  رَباََن َعْمرحو ْبنح عحْثَماَن قَاَل: َحدَّ

َنا َأاَن قَائٌِم أحَصلِّي اْعرتََ  َريْ َرَة، َأنَّ النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »بَ ي ْ ، فََأَخْذتح ِبَْلِقِه َفَخنَ ْقتحهح َحَّتَّ ِإيّنِ أَلَِجدح  َأيب هح ْيطَانح َض َل الشَّ
َلْيَماَن َلْواَل َدَعْوتحهح َأْصَبَح َمْربحوطًا تَ ْنظحرحوَن ِإلَْيِه« خَ   اَلَفهح أَبحو َسَلَمَة يف َلْفِظهِ بَ ْرَد ِلَسانِِه َعَلى ِإهْبَاِمي، فَ َرِحَم هللاح سح

( مع اختالف 541(، ومسلم )461،1210وأخرجه البخاري )  .(: إسناده حسن2349)  صحيح ابن حبان# قال شعيب في تخريج  
 في لفظه. 

دح ْبنح َعْمٍرو[  24]  -  556 ثَ َنا حمحَمَّ ثَ َنا أَبحو قَاَل:  ]س[ َأْخرَباََن ِإْسَحاقح ْبنح ِإبْ َراِهيَم قَاَل: َأْخرَباََن اْلَفْضلح ْبنح محوَسى قَاَل: َحدَّ َحدَّ
مح  يف  ْيطَانح  الشَّ َل  »اْعرَتََض  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  َرسحوِل  َعْن  َريْ َرَة،  هح َأيب  َعْن  َفَخنَ ْقتحهح، َسَلَمةح،  ِبَْلِقِه  فََأَخْذتح  َي  َصالَّ

، َوَلْواَل َما َكاَن  َلْيَماَن، أَلَْصَبَح َمْربحوطًا تَ ْنظحرحوَن ِإلَْيِه«َحَّتَّ َوَجْدتح بَ ْرَد ِلَسانِِه َعَلى َكفَّيَّ  ِمْن َدْعَوِة َأِخي سح
( مع اختالف 541(، ومسلم )461،1210وأخرجه البخاري )  .(: إسناده حسن2349)  صحيح ابن حبان# قال شعيب في تخريج  

 في لفظه. 

 الِاخْتِلَافِ عَلَى مُغِريَةَ مَا يَفْعَلُ مَنْ صَلَّى خَمْسًا، وَذِكْرُ  
ثَ َنا أَبحو َعَوانََة، َعْن محِغريََة، َعْن ِإبْ َراِهيَم، َأنَّ النَِّبَّ [  25]   -  583 َبةح ْبنح َسِعيٍد، قَاَل: َحدَّ  َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ]س[ َأْخرَباََن ق حتَ ي ْ

اِدَسِة َفَجَلَس، َوسَ  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى ََخًْسا َفذََكَر يف السَّ ، َوقَاَل: َهَكَذا َصَنَع َرسح  محْرَسلٌ . َجَد َسْجَدَتنْيِ
 تَمَامُ الْمُصَلِّي عَلَى مَا ذَكَرَ إِذَا شَكَّ 

ثَ َنا زَْيدح ْبنح َأْسَلَم، َعْن َعطَاِء بْ   *]س[[  26]  -  587 ثَ َنا َعْبدح اْلَعزِيِز قَاَل: َحدَّ ِن َيَساٍر، َعِن َأْخرَبين ِعْمَرانح ْبنح يَزِيَد قَاَل: َحدَّ
َصاَلتِهِ  يف  ْم  َأَحدحكح َشكَّ  »ِإَذا  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  وَل  َرسح َأنَّ  َعبَّاٍس،  فَ ْليَ قحْم   اْبِن  َأْربَ ًعا،  َأْو  َثاَلًَث،  َأَصلَّى  يَْدِر  فَ َلْم 

ْجَدََتِن ت َ   -يَ ْعِّن رَْكَعًة   - فَ ْلرَيَْكْع«،   ، َوِإْن َكاَنْت رَاِبَعٌة َكاَنِت السَّ ، فَِإْن َكاَنْت َخاِمَسًة َشَفَعَها ِبَسْجَدَتنْيِ دح َسْجَدَتنْيِ ْرِغيًما َوَيْسجح
ْيطَاِن "   ِللشَّ
 . (: إسناده صحيح، لكن ذكر ابن عباس بدل أبي سعيد فيه وهم2668) صحيح ابن حبانيب في تخريج # قال شع

 وَمُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَلَى سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ فِي خَبَرِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِيهِ   فِي نُقْصَانِ الصَّلَاةِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ عُبَيْدِ اهللِ بْنِ عُمَرَ 
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ثَ َنا عحبَ ْيدح هللِا قَاَل: حَ [ 27]  -  614 َو اْلَقطَّانح قَاَل: َحدَّ ثَ َنا ََيََْي، َوهح َثِّن َسِعيدح ْبنح َأيب  ]س[ َأْخرَباََن َعْمرحو ْبنح َعِليٍّ قَاَل: َحدَّ دَّ
: َسِعيٍد، َعْن عحَمَر ْبِن َأيب َبْكِر ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن أَبِيِه، َأنَّ  وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قحولح ْعتح َرسح اَر ْبَن اَيِسٍر قَاَل: مسَِ َعمَّ

َها ْن ح وَن َلهح ِمْن َصاَلتِِه ِإالَّ عحْشرحَها، َأْو تحْسعحَها، َأْو َثح َل لَيحَصلِّي َوَلَعلَّهح َأْن اَل َيكح عحَها َحَّتَّ انْ تَ َهى ِإىَل »ِإنَّ الرَّجح ب ْ  آِخِر اْلَعَدِد«  ، َأْو سح
 (.796رواه أبو داود بمعناه ) #

 ذِكْرُ اخْتِلَافِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَخَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَلَى سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ 
بْ   *]س[ [  28]   -   616 َسِعيِد  َعْن  احْلَاِرِث،  ْبِن  َعْمِرو  َعْن  َوْهٍب،  اْبنح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  اْلِمْصِريُّ  َسَلَمَة  ْبنح  دح  حمحَمَّ َأيب َأْخرَباََن  ِن 

، َعْن َأيب اْليحْسِر َصاِحِب النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّ  وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِهاَلٍل، َعْن عحَمَر ْبِن احْلََكِم اأْلَْنَصاِريِّ َم، َأنَّ َرسح
ْم َمْن يحَصلِّي النِّْصَف، َوالث ُّلحَث، َوالرُّبحَع، َواخْلَْمسَ  ْم َمْن يحَصلِّي الصَّاَلَة َكاِمَلًة، َوِمْنكح  ، َحَّتَّ بَ َلَغ اْلعحْشَر« قَاَل: »ِمْنكح

 إسناده صحيح على شرط مسلم (: 15522# قال شعيب في تخريج المسند )

ثَ َنا خَ  *]س[[ 29]  - 617 ثَ َنا اللَّْيثح قَاَل: َحدَّ َعْيٍب قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكِم، َعْن شح اِلٌد، َعِن اْبِن َأْخرَبين حمحَمَّ
ولِ  َرسح َعْن  َريْ َرَة،  هح َأيب  َعْن  أَبِيِه،  َعْن   ، اْلَمْقربحِيِّ َسِعيٍد  َأيب  ْبِن  َسِعيِد  َعْن  ِهاَلٍل،  اْلَعْبَد    َأيب  »ِإنَّ  قَاَل  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا 

ْبعح، َحَّتَّ تحْكَتَب َصاَلتحهح ََتمَّ  ، فَالسُّ  ًة« لَيحَصلِّي َفَما يحْكَتبح َلهح ِإالَّ عحْشرح َصاَلتِِه، فَالتُّْسعح، فَالثُّْمنح
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 كِتَابُ الْمَسَاجِدِ 
 الشَّجَرَةِ الصَّلَاةُ إِلَى  

ْعَبةح، َعْن َأيب ِإْسَحاَق، َعْن َحا  * س[][  30]  -   825 ثَ َنا شح ٌد قَاَل: َحدَّ ثَ َنا حمحَمَّ َثَّنَّ قَاَل: َحدَّ دح ْبنح اْلمح رِثََة ْبِن محَضرٍِّب،  َأْخرَباََن حمحَمَّ
و  َلَة َبْدٍر َوَما ِفيَنا ِإْنَساٌن ِإالَّ اَنئٌِم، ِإالَّ َرسح َل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فَِإنَّهح َكاَن يحَصلِّي ِإىَل َشَجَرٍة،  َعْن َعِليٍّ قَاَل: »َلَقْد رَأَيْ ت حَنا لَي ْ

 َوَيْدعحو َحَّتَّ َأْصَبَح« 
 : إسناده صحيح.  (1161)قال شعيب في تخريج المسند  #
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 مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ كتاب  
 ( مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ )ال يوجد زوائد على الستة يف كِتَابُ  
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 كِتَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ وَتَطَوُّعِ النَّهَارِ 
 أَيُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ أَفْضَلَ 

عَ   *]س[[  31]   -  1310 َعْن  اأْلَْزَرقح  َف  يحوسح اْبنح  و  َوهح ِإْسَحاقح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  ِإبْ َراِهيَم،  ْبِن  ِإمْسَاِعيَل  ْبنح  دح  حمحَمَّ ْوٍف َأْخرَبين 
: أَبحو خَمَْلٍد، َعْن َأيب اْلَعالَِيةِ  ، َعْن َأيب َخاِلٍد َوامْسحهح ِعْنِدي محَهاِجٌر، َوَغرْيحهح يَ قحولح َثِّن أَبحو محْسِلٍم، قَاَل: ق حْلتح أِلَيب اأْلَْعَرايبِّ ، قَاَل: َحدَّ

 ْيِل َوَقِليٌل فَاِعلحهح« َذرٍّ: َأيُّ َصاَلِة اللَّْيِل َأْفَضَل؟ فَ َقاَل: َسأَْلتح َرسحوَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: »ِنْصفح اللَّ 
قال أبو  -ويقال: أبو مخلد  -ه، وهذا إسناد ضعيف، المهاجر أبو خالد (: صحيح لغير 21555# قال شعيب في تخريج المسند )

روى عنه جمع وذكره ابن حبان في    -وهو الَجْذمي    -حاتم: ليِ ن الحديث ليس بذاك، وليس بالمتِقن، يكتب حديثه، وأبو مسلم  
 "الثقات"، وباقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخين. 

 الْقَاعِدِ صَلَاةُ    كَيْفَ 
َو اْبنح محوَسى، قَاَل: َأْخرَباََن ِإْسَرائِيلح،  * ]س[[  32]  -  1369 ثَ َنا عحبَ ْيدح هللِا َوهح َلْيَماَن، قَاَل: َحدَّ َعْن ِإبْ َراِهيَم  َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح سح

ِل َجاِلًسا َعَلى النِّْصِف ِمْن َصاَلِة اْلَقائِِم« ْبِن محَهاِجٍر، َعْن ُمحَاِهٍد، َعْن َعاِئَشَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيهِ    َوَسلََّم قَاَل: »َصاَلةح الرَّجح
 (: حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف.24325# قال شعيب في تخريج المسند )

َأنَّ   * ]س[[  33]   -   1370 ِإبْ َراِهيمح،  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل  زحَهرْيٌ،  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل  َسنْيٌ،  حح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل  اْلَعاَلِء،  ْبنح  ِهاَللح  ُمحَاِهًدا،  َأْخرَبين   
اِئَب َدَخَل َعَلى َعاِئَشَة بَ ْعَدَما قَ َبَض النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقا َل: ِإيّنِ قد َكرِبْتح َوِإيّنِ َلْستح َأْسَتِطيعح َأْن أحَصلَِّي  َأْخرَبَهح َأنَّ السَّ

لِ  : »َصاَلةح الرَّجح وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قحولح ْعتح َرسح   َجاِلًسا، ِمْثلح ِنْصِف َصاَلتِِه قَائًِما« ِإالَّ َجاِلًسا َفَكْيَف تَ َرْيَن فَ َقاَلْت مسَِ
 (: حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف.24325ج المسند )# قال شعيب في تخري

، َعْن ِإبْ َراِهيَم بْ   *]س[[  34]   -  1371 ْفَيانح ثَ َنا سح ثَ َنا َعْبدح الرَّمْحَِن، قَاَل َحدَّ ، قَاَل َحدَّ َثَّنَّ دح ْبنح اْلمح ِن محَهاِجٍر، َعْن َأْخرَباََن حمحَمَّ
اِئِب، َعِن ال اِئِب، َعْن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َصاَلةح اْلَقاِعِد َعَلى النِّْصِف ِمْن َصاَلِة اْلَقائِِم« ُمحَاِهٍد، َعْن قَاِئِد السَّ  سَّ
(: حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، إبراهيم بن مهاجر: هو البجلي، ليس بذاك 15501# قال شعيب في تخريج المسند )

 . السائب، مجهول لم نقع له على ترجمة، وبقية رجاله ثقاتالقوي، وقائد 

 الْأَمْرُ بِالْوِتْرِ 
َو اْبنح ِعَياٍض، َعْن ِهَشاٍم، َعِن اْبِن ِسريِيَن، عَ   *]س[[  35]  -   1386 ثَ َنا اْلفحَضْيلح َوهح َبةح ْبنح َسِعيٍد، قَاَل: َحدَّ ِن اْبِن َأْخرَباََن ق حتَ ي ْ

َهاِر، فََأْوتِرحوا َصاَلَة اللَّيْ عحَمَر، َعِن   ِل« َأْرَسَلهح َأْشَعثح النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َصاَلةح اْلَمْغِرِب ِوتْ رح َصاَلِة الن َّ
 رجاله ثقات رجال الشيخين. (:4847# قال شعيب في تخريج المسند )

َلْيٍم اهْلحَجْيِميُّ قَاَل: َحدَّ َأْخرَباََن    *]س[ [  36]  -   1387 َو اْبنح احْلَاِرِث ْبِن سح دح ْبنح َعْبِد اأْلَْعَلى، قَاَل: َأْخرَباََن َخاِلٌد َوهح ثَ َنا حمحَمَّ
َعلَ  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  َرسح قَاَل  قَاَل:  ِسريِيَن  اْبنح  َو  َوهح ٍد  حمحَمَّ َعْن  اْلَمِلِك،  َعْبِد  اْبنح  َو  َوهح ِوتْ رح  اأْلَْشَعثح  اْلَمْغِرِب  »َصاَلةح  َوَسلََّم:  ْيِه 

َهاِر، فََأْوتِرحوا َصاَلَة اللَّْيِل«  َصاَلِة الن َّ
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 كَيْفَ الْوِتْرُ بِخَمْسٍ؟ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الْحَكَمِ فِي حَدِيثِ الْوِتْرِ 
ث َ   * ]س[[  37]   -   1410 ْعَبةح، َعِن احْلََكِم قَاَل:  َأْخرَبين ِإمْسَاِعيلح ْبنح َمْسعحوٍد، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا شح َو اْبنح زحرَْيٍع قَاَل: َحدَّ َنا يَزِيدح َوهح

ٍع َأْو قَاَل: ِإنَّ َذِلَك »اَل َيْصلححح ِإالَّ ِبَسبْ ق حْلتح ِلِمْقَسٍم: ِإيّنِ َأمْسَعح اأْلََذاَن فَأحوتِرح بَِثاَلٍث، ُثحَّ َأْخرحجح ِإىَل الصَّاَلِة َخْشَيَة َأْن تَ فحوَتِّن،  
َعنِ  فَ َقاَل:  َفَسأَْلتحهح،  قَاَل؟  ْن  َعمَّ َسْلهح  فَ َقااَل:  اجْلَزَّاِر  ْبَن  َوََيََْي  ُمحَاِهًدا  ِبَذِلَك  ْثتح  َفَحدَّ َعِن  ََخٍْس«  ونََة،  َوَمْيمح َعاِئَشَة  َعْن   الثَِّقِة، 

 . النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
. ورواه اإلمام النسائي في المجتبى (: إسناده ضعيف إلبهام الثقة الراوي عنه ِمْقسم25616المسند )# قال شعيب في تخريج  

 . »اْلِوْتُر َسْبٌع َفاَل َأَقلَّ ِمْن َخْمٍس«( بلفظ 1716)

 الْقُعُودُ بَعْدَ الِاضْطِجَاعِ 
حَ [  38]  -  1460 َحِكيٍم، قَاَل:  ْبِن  عحْثَماَن  ْبنح  َأمْحَدح  َأْخرَباََن  َعْن  ]س[  َديْ َنَة،  أَبحو كح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  ويفٌّ  َصْلٍت كح ْبنح  دح  حمحَمَّ ثَ َنا  دَّ

َوَسلََّم »َيضْ  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  النَِّبُّ  قَاَل: َكاَن  َريْ َرَة  هح َأيب  َعْن  أَبِيِه،  َعْن  َصاِلٍح،  َأيب  ْبِن  َهْيِل  ِشقِّهِ سح َعَلى  اْلَفْجِر  رَْكَعيتَِ  بَ ْعَد   َطِجعح 
 . «ُث ََيِْلسح  ِ اأْلَمْيَن

ْحَمِن: اْسُم َأِبي ُكَدْيَنَة َيْحَيى ْبُن اْلُمَهلَِّب  #  .َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ
 ( بدون لفظ " ثم َيْجِلُس"، وقال األلباني: حسن صحيح.1199رواه ابن ماجه ) #
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 كِتَابُ الْجُمُعَةِ 
 فَضْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ 

ِلَعفَّ   * س[][  39]  -  1677 َوالنََّسقح  مَحَّاٍد  ْبنح  َوََيََْي  محْسِلٍم،  ْبنح  َعفَّانح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  يَ ْعقحوَب،  ْبنح  ِإبْ َراِهيمح  قَاَل:  َأْخرَبين  اَن، 
َلْيٍب، َعْن ِإبْ َراِهيَم، َعْن َعلْ  ِغريَِة، َعْن َأيب َمْعَشٍر ِزاَيِد ْبِن كح ثَ َنا أَبحو َعَوانََة، َعِن اْلمح ، َعْن َسْلَماَن، قَاَل: َحدَّ ِّ َقَمَة، َعْن قَ ْرَثٍع الضَِّبِّ

ولحهح َأْعَلمح،  : هللاح َوَرسح َعِة؟«، ق حْلتح ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »أََتْدِري َما يَ ْومح اجْلحمح ثحَك َعْن يَ ْوِم   قَاَل َرسح قَاَل: »َلِكّنِّ َأاَن أحَحدِّ
َعِة اَل يَ َتَطهَّ  َمامح َصاَلَتهح ِإالَّ َكاَنْت َكفَّارًَة لِ اجْلحمح َعِة، ُثحَّ ي حْنِصتح َحَّتَّ يَ ْقِضَي اإْلِ ٌل، ُثحَّ مَيِْشي ِإىَل اجْلحمح َعِة الَّيِت رح رَجح نَ َها، َوَبنْيَ اجْلحمح َما بَ ي ْ

َلَها َما اْجتحِنَبِت اْلَمْقتَ َلة«   قَ ب ْ
 (: إسناده صحيح. 3282قال شعيب في تخريج مشكل األثار ) #

 الْإِنْصَاتُ لِلْخُطْبَةِ 
ِلَعفَّ   * س[][  40]  -  1737 َوالنََّسقح  مَحَّاٍد  ْبنح  َوََيََْي  محْسِلٍم،  ْبنح  َعفَّانح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  يَ ْعقحوَب،  ْبنح  ِإبْ َراِهيمح  قَاَل:  َأْخرَبين  اَن، 

ِغريَِة، َعْن َأيب َمْعَشٍر، َعْن ِإبْ َراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن قَ ْرَثعٍ  ثَ َنا أَبحو َعَوانََة، َعِن اْلمح ولح هللِا   َحدَّ ، َعْن َسْلَماَن، قَاَل: قَاَل َرسح ِّ الضَِّبِّ
ولحهح َأْعَلمح، قَاَل: »َلِكّنِّ أَ  : هللاح َوَرسح َعِة؟«، ق حْلتح رح  َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »أََتْدِري َما يَ ْومح اجْلحمح َعِة، اَل يَ َتَطهَّ ثحَك َعْن يَ ْوِم اجْلحمح اَن أحَحدِّ

ٌل، ُثحَّ ميَْ  نَ َها َوَبنْيَ رَجح َمامح َصاَلَتهح ِإالَّ َكاَنْت َكفَّارًَة ِلَما بَ ي ْ َعِة، ُثحَّ ي حْنِصتح َحَّتَّ يَ ْقِضَي اإْلِ َلَها َما اْجتحِنَبِت ِشي ِإىَل اجْلحمح َعِة الَّيِت قَ ب ْ  اجْلحمح
 اْلَمْقتَ َلةح«

 (: إسناده صحيح. 3282قال شعيب في تخريج مشكل األثار ) #
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 كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ 
 تَرْكُ الْأَذَانِ لِلْعِيدَيْنِ 

رَْيٍ، َعِن اْلَفْضِل ْبِن َعِطيََّة، قَاَل: َحدَّ ][  41]   -   1775 َصنْيح ْبنح ُنح ثَ َنا َساملح ْبنح َعْبِد س[ َأْخرَباََن احلََْسنح ْبنح قَ َزَعَة، قَاَل: َأْخرَباََن حح
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم »يف يَ ْوِم ِعيٍد َفَصلَّى ِبَغرْيِ َأَذاٍن، َواَل ِإقَاَمٍة«هللِا، َعْن أَبِيِه،   قَاَل: َخَرَج َرسح

 فيه الفضل بن عطية ضعيف. #

 التَّكْبِريُ فِي الْفِطْرِ 
َو اْبنح عَ   ]س[[  42]   -   1817 ْعَتِمرح قَاَل: َأْخرَباََن َعْبدح هللِا َوهح ثَ َنا اْلمح دح ْبنح َعْبِد اأْلَْعَلى، قَاَل: َحدَّ ، َأْخرَباََن حمحَمَّ ْبِد الرَّمْحَِن الطَّائِِفيُّ

َثِّن َأيب، َأنَّ َعْمَرو ْبَن اْلَعاِص، َحدَّ  َعْيٍب قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َعْمرحو ْبنح شح َث َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »التَّْكِبريح يف قَاَل: َحدَّ
ًعا يف اأْلحوىَل، َوََخًْسا يف اْْلِخَرِة«   اْلِفْطِر َسب ْ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 كِتَابُ الِاسْتِسْقَاءِ 
 ( الِاسْتِسْقَاءِ )ال يوجد زوائد على الستة يف كِتَابُ  
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 كُسُوفِ الشَّمْسِ، وَالْقَمَرِ كِتَابُ  
 ( كُسُوفِ الشَّمْسِ، وَالْقَمَرِ )ال يوجد زوائد على الستة يف كِتَابُ  
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 كِتَابُ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ 
 ( قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ )ال يوجد زوائد على الستة يف كِتَابُ  
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 كِتَابُ الْجَنَائِزِ   
 ( الْجَنَائِزِ )ال يوجد زوائد على الستة يف كِتَابُ  
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 كِتَابُ الزَّكَاةِ   
 الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى 

، قَاَل:  *  ]س[[  43]   -   2326 ثَ َنا ِحبَّانح دح ْبنح َحاِتِِ ْبِن ن حَعْيٍم، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َعْبدح هللِا، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َأيب  وَأْخرَباََن حمحَمَّ َحدَّ
َريْ َرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَل َصَدَقَة ِإالَّ َعْن   َلْيَماَن، َعْن َعطَاٍء، َعْن َأيب هح َظْهِر ِغًَّن، َواْلَيدح اْلعحْلَيا َخرْيٌ ِمَن اْلَيِد سح

ْفَلى، َواْبدَ  « السُّ  ْأ مبَْن تَ عحولح

وهو  -إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك  (:7155# قال شعيب في تخريج المسند )
 فمن رجال مسلم -ابن أبي سليمان العرزمي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



27 
 

 كِتَابُ الصِّيَامِ 
 سرِيِينَ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ  

ثَ َنا اأْلَسْ   *]س[ [  44]   -   2765 ، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َعْبِد هللِا اْلَمْخَرِميُّ ثَ َنا حمحَمَّ ، قَاَل: َحدَّ َودح ْبنح َعاِمٍر، َأْخرَباََن أَبحو َبْكِر ْبنح َعِليٍّ
ِد ْبِن ِسريِيَن، َعْن   ثَ َنا ِإْسَرائِيلح، َعْن َعاِصٍم، َعْن حمحَمَّ ْرَداِء، قَاَل: قَاَل َرسحولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَي َأاَب قَاَل: َحدَّ َأيب الدَّ

َعِة ِبِقَياٍم  َلَة اجْلحمح ِم، َواَل ََتحصَّنَّ لَي ْ َعِة ِبِصَياٍم دحوَن اأْلَايَّ ْرَداِء« اَل ََتحصَّنَّ يَ ْوَم اجْلحمح  دحوَن اللََّياَل " الدَّ
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه، محمد بن سيرين لم يسمع من أبي   (:27507المسند )# قال شعيب في تخريج  

 الدرداء.

 نِ عَمْرٍو فِيهِ الرُّخْصَةُ فِي صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ سَعِيدٍ وَشُعْبَةَ عَلَى قَتَادَةَ فِي خَبَرِ عَبْدِ اهللِ بْ 
بْ   * س[]  [ 45]   -  2766 َسِعيِد  َعْن  قَ َتاَدَة،  َعْن  َسِعيٌد،  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  ِبْشٌر،  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َمْسعحوٍد،  ْبنح  ِإمْسَاِعيلح  ِن َأْخرَباََن 

َوْيرِيََة بِ  وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َدَخَل َعَلى جح َسيِِّب، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمٍرو، َأنَّ َرسح َعِة َوِهَي َصائَِمٌة،  نْ اْلمح ِت احْلَاِرِث يَ ْوَم اجْلحمح
 فَ َقاَل هَلَا: »َأصحْمِت َأْمِس؟« قَاَلْت: اَل، قَاَل: »أَتحرِيِديَن َأْن َتصحوِمي َغًدا؟« قَاَلْت: اَل، قَاَل: »فََأْفِطِري« 

 صحيح، وهذا إسناد حسن. (:6771# قال شعيب في تخريج المسند )

 صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِنيَ لِخَبَرِ عَبْدِ اهللِ بْنِ بُسْرٍ فِيهِ النَّهْيُ عَنْ  
انح ْبنح نحوٍح، [ ]46]  -  2772 ثَ َنا َحسَّ رح ْبنح ِإمْسَاِعيَل، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا محَبشِّ َسنْيح ْبنح َمْنصحوٍر، قَاَل: َحدَّ  َعْن َعْبِد هللاِ  س[ َأْخرَباََن حح

عْ  وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َومسَِ ْبِت ِإالَّ ْبِن بحْسٍر، أَنَّهح قَاَل: تَ َرْوَن َيِدي َهِذِه؟ َقْد اَبيَ َعْت هِبَا َرسح : »اَل َتصحومحوا يَ ْوَم السَّ تحهح يَ قحولح
ْفِطرْ  ْم ِإالَّ حِلَاَء َشَجَرٍة فَ ْلي ح َها« َفرِيَضًة، فَِإْن مَلْ َيَِْد َأَحدحكح   َعَلي ْ

 ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ 
، قَاَل: َحدَّ [ ]47]  -  2781 ، َعِن الزُّبَ ْيِديِّ ثَ َنا اْبنح َساملٍِ ، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا أَبحو َتِقيٍّ ، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا اْلفحَضْيلح ْبنح س[ َأْخرَباََن ِعْمَرانح

وَل هللِا صَ َفَضاَلَة، َأنَّ  َع َأاَبهح: َأنَّ َرسح ثَهح، أَنَّهح مسَِ ثَهح َأنَّ َعْبَد هللَا ْبَن بحْسٍر َحدَّ لَّى هللا َعَلْيه َوَسلََّم هَنَى َعْن ِصَياِم  َخاِلَد ْبِن َمْعَداَن، َحدَّ
ْبِت ". َوقَاَل: »ِإْن مَلْ َيَِْد. . .« َوذََكَر احْلَِديَث.    يَ ْوِم السَّ

ْحَمِن: »َأُبو َتِقيٍ  َهَذا َضِعيٌف َلْيَس ِبَشْيٍء، َوِإنََّما َأْخَرْجُتُه ِلِعلَِّة ااِلْخِتاَلِف«. َقاَل أَ  #  ُبو َعْبِد الرَّ
َثِّن أَبحو َعْبِد س[ ]48]  -  2784 دح ْبنح َسَلَمَة، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا حمحَمَّ دح ْبنح َوْهٍب، قَاَل: َحدَّ الرَِّحيِم، َعِن اْلَعاَلِء، َعْن  [ َأْخرَبين حمحَمَّ

اِء، َعْن َعائِ  َشَة، َعْن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َداوحَد ْبِن عحبَ ْيِد هللِا، َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن بحسٍر، َعْن أحْخِتِه الصَّمَّ
ْبِت ِإالَّ  ْم ِإالَّ حِلَاَء َشَجَرٍة فَ ْلَيْمضحْغهح« قَاَل: »اَل َتصحومحوا يَ ْوَم السَّ ْم، فَِإْن مَلْ َيَِْد َأَحدحكح   ِفيَما اْفرتحَِض َعَلْيكح

  ، وقال الترمذي: حسن.الصماء بنت بسر المازنيحديث  نم (744) (، والترمذي2421أخرجه أبو داود )# 
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ثَ َنا محَعاِويَةح ْبنح َيَْ  *[س[ ]49]  - 2785 ٍد، َعْن ِإْسَحاَق ْبِن ِإبْ َراِهيَم، قَاَل: َحدَّ ََي أَبحو محِطيٍع، َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح ِإبْ َراِهيَم ْبِن حمحَمَّ
ْعتح ثَ ْواَبَن، َمْوىَل النَِّبِّ َصلَّ  ْعتح َأاَب َعاِمٍر، قَاَل: مسَِ َثِّن َأْرطَاةح، قَاَل مسَِ ْبِت، قَاَل: َحدَّ ِئَل َعْن ِصَياِم يَ ْوِم السَّ ى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َوسح

ْبِت اَل َلَك َواَل َعَلْيَك«  ِئَل، فَ َقاَل: »ِصَيامح يَ ْوِم السَّ  قَاَل: َسلحوا َعْبَد هللِا ْبَن بحسٍر، قَاَل: َفسح
 : إسناده جيد. 1/446# قال األلباني في السلسلة الصحيحة 

 يَامِ يَوْمِ السَّبْتِ الرُّخْصَةُ فِي صِ 
َثِّن اللَّْيثح ْبنح َسْعٍد، َوذََكَر آخَ   *[س[ ]50]   -  2786 ثَ َنا اْبنح َوْهٍب، قَاَل: َحدَّ َلْيَماَن، قَاَل: َحدَّ َلهح َأْخرَباََن الرَّبِيعح ْبنح سح َر قَ ب ْ

أَ   ، اأْلَْزِديِّ َناَدَة  جح ، َعْن  اْلَبارِِقيِّ َذيْ َفَة  حح َعْن  اخْلَرْيِ،  َأيب  َعْن  َحِبيٍب،  َأيب  ْبِن  يَزِيَد  َعَلْيِه َعْن  هللاح  َصلَّى  هللِا  وِل  َرسح َعَلى  َدَخلحوا  هنَّحْم 
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم طََعاًما ي َ  ْم، فَ َقرََّب ِإلَْيِهْم َرسح هح َو ََثِمن ح لحوا« قَالحوا: صحيَّاٌم، قَاَل: َوَسلََّم ََثَانَِيَة نَ َفٍر هح ْوَم ُجححَعٍة، فَ َقاَل: »كح

وَن َغًدا؟ قَالحوا: اَل، قَاَل: »فََأْفِطرحوا«»صحْمتحْم َأمْ   ِس؟« قَالحوا: اَل، قَاَل: َفَصائِمح
ٌد، َعِن اْبِن ِإْسَحاَق، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيب َحِبيٍب، َعْن    * [س[ ]51]   -   2787 ثَ َنا حمحَمَّ اٍر، قَاَل: َحدَّ َذيْ َفَة َأْخرَبين َأمْحَدح ْبنح َبكَّ حح

، َعْن جح  َعٍة ِمْن قَ وْ اأْلَْزِديِّ وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأاَن ََثِمنح َسب ْ ، قَاَل: َدَخْلتح َعَلى َرسح  ِمي ِمَن اأْلَْزِد َفذََكَر ََنَْوهح َناَدَة اأْلَْزِديِّ

 صِيَامُ يَوْمِ الْأَحَدِ 
َبارَ  *[س[ ]52]  -  2788 ثَ َنا بَِقيَّةح ْبنح اْلَولِيِد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلمح ، قَاَل: َحدَّ ِك، َعْن َعْبِد هللِا  َأْخرَباََن َكِثريح ْبنح عحبَ ْيٍد احلِْْمِصيُّ

َرْيٍب، َأنَّ اْبَن َعبَّاٍس، بَ َعَث  ، َعْن أَبِيِه، َعْن كح َو اْبنح َعِليٍّ ِد ْبِن عحَمَر َوهح ولح  ْبِن حمحَمَّ ِإىَل أحمِّ َسَلَمَة َوِإىَل َعاِئَشَة َيْسَأهلححَما: َما َكاَن َرسح
ولح هللِا َصلَّى هللاح  ِم، فَ َقالََتا: َما َماَت َرسح بُّ َأْن َيصحوَم ِمَن اأْلَايَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َحَّتَّ َكاَن َأْكثَ رح َصْوِمِه   هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َيِح

ْم«يَ ْوَم ا َاِلَفهح بُّ َأْن ُنح : »َهحَا ِعيَداِن أِلَْهِل اْلِكَتاِب فَ َنْحنح َنِح ْبِت َواأْلََحِد، َويَ قحولح  لسَّ
 . إسناده حسن (:26750# قال شعيب في تخريج المسند )

، قَاَل: َأْخرَباََن َعْبدح هللِا، َعْن َعْبِد    * [س[ ]53]   -   2789 ، قَاَل: َأْخرَباََن ِحبَّانح دح ْبنح َحاِتٍِ اْلَمْرَوِزيُّ ِد ْبِن  َأْخرَباََن حمحَمَّ هللِا ْبِن حمحَمَّ
َرْيٍب، قَاَل: َأْرَسَلِّن اْبنح َعبَّاٍس، َواَنٌس   َثِّن َأيب، َعْن كح ، قَاَل: َحدَّ ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل أحمِّ عحَمَر ْبِن َعِليٍّ

ْبِت   ِم َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َأْكثَ َرَها ِصَياًما؟ قَاَلْت: يَ ْومح السَّ ْظ،  َواأْلََحِد، فَأَْنَكرحوا َعَليَّ َوظَنُّوا َأيّنِ مَلْ َأْحفَ َسَلَمَة: َأيُّ اأْلَايَّ
َكَذا وََكَذا فَ َزَعَم َهَذا أَنَِّك ق حْلِت َكَذا وََكَذا،  فَ َردُّوين، فَ َقاَلْت: ِمْثَل َذِلَك فََأْخرَبِْتححْم، فَ َقامحوا أبَُِْجَِعِهْم، فَ َقالحوا: ِإانَّ َأْرَسْلَنا ِإلَْيِك يف  

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّمَ  : ِإهنَّحَما يَ ْوَما  قَاَلْت: َصَدَق، َكاَن َرسح ِم، َويَ قحولح ْبِت َواأْلََحِد َأْكثَ َر َما َيصحومح ِمَن اأْلَايَّ  " َيصحومح يَ ْوَم السَّ
ْم " ْشرِِكنَي فََأاَن أحِحبُّ َأْن أحَخاِلَفهح  ِعيٍد ِلْلمح

 . إسناده حسن (:26750# قال شعيب في تخريج المسند )
 وْمِ النَّحْرِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ الزُّهْرِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اهللِ بْنِ قَارِظٍ عَلَى أَبِي عُبَيْدٍ فِيهِ تَحْرِيمُ صِيَامِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَ 

ثَ َنا َخاِلٌد، َعْن اْبِن َأيب ِذْئٍب، َعْن َسِعيِد ْبِن عَ   *[س[ ]54]   -  2801 ، قَاَل: َحدَّ ْبِد هللِا َأْخرَباََن ِإمْسَاِعيلح ْبنح َمْسعحوٍد اْلَبْصِريُّ
يحَصلَِّياِن،  َواْلِفْطِر  يَ ْوِم النَّْحِر  يف  َوعحْثَماَن  َعِليًّا  َشِهْدتح  قَاَل:  عحبَ ْيٍد،  َأيب  َعْن  قَاِرٍظ،  َما    ْبِن  هح ْعت ح َومسَِ النَّاَس،  فَ يحذَكَِّراِن  يَ ْنَصرِفَاِن  ُثحَّ 

 » ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َصْوِم َهَذْيِن اْليَ ْوَمنْيِ  يَ قحواَلِن: »هَنَى َرسح
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وهو سعيد بن خالد   - إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن عبد هللا    (:427# قال شعيب في تخريج المسند )
 فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة.  -بن عبد هللا بن قارظ 

 إِفْطَارُ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَيُّوبَ فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ 
، َعْن أَيُّوَب،  [ َأْخرَباََن َعْبدح هللِا ْبنح  س[ ]55]   -  2827 ْفَيانح ثَ َنا سح ، قَاَل: َحدَّ ِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن اْلِمْسَوِر الزُّْهِريُّ اْلَبْصِريُّ حمحَمَّ

لح رحمَّااًن، فَ َقاَل: اْدنح فَ  َبرْيٍ، قَاَل: أَتَ ْيتح اْبَن َعبَّاٍس يَ ْوَم َعَرَفَة فَ َوَجْدتحهح َيَْكح ْل لَعَ َعْن َسِعيِد ْبِن جح وَل هللِا َصلَّى كح لََّك َصائٌِم، ِإنَّ َرسح
 هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم »مَلْ َيصحْم َهَذا اْليَ ْوَم«

ثَ َنا اْبنح عحَليََّة، َعْن أَيُّوبَ س[ ]56]  - 2828 و َعِليِّ ْبِن َحْرٍب، قَاَل: َحدَّ ، َأخح وِصِليُّ ، َعْن َسِعيِد  [ َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح َحْرٍب اْلمح
ولح هللِا َصلَّى هللاح عَ ْبِن   لح رحمَّااًن فَ َقاَل: »َأْفَطَر َرسح َو َيَْكح َبرْيٍ، قَاَل: أَتَ ْيتح اْبَن َعبَّاٍس ِبَعَرَفَة َوهح َلْيِه َوَسلََّم ِبَعَرَفَة، فَ بَ َعَثْت ِإلَْيِه أحمُّ جح

 اْلَفْضِل ِبَلََبٍ َفَشرِبَهح« 

، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، [ َأْخرَبين ِزاَيدح ْبنح أَيُّ س[ ]57]  -  2829 ثَ َنا أَيُّوبح ثَ َنا ِإمْسَاِعيلح، قَاَل: َحدَّ وَب، َدلَُّوْيِه قَاَل: َحدَّ
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَعَرَفَة، َوبَ َعَثْت ِإلَْيِه أحمُّ اْلَفْضِل ِبَلََبٍ َفَشرِ   بَهح«قَاَل: »َأْفَطَر َرسح

ثَ َنا مَحَّاٌد، َعْن أَيُّوَب، َعْن  س[ ]58]   -   2830 ، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا اْلَقَوارِيِريُّ ، قَاَل: َحدَّ ِعْكرَِمَة، َأنَّ اْبَن  [ َأْخرَبين أَبحو َبْكِر ْبنح َعِليٍّ
ثَ ْتِّن أحمُّ اْلَفْضِل َأنَّ  وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم »َأْفَطَر ِبَعَرَفَة أَتَ ْتهح بَِلََبٍ َفَشرِبَهح«   َعبَّاٍس َأْفَطَر ِبَعَرَفَة أحِتَ ِبرحمَّاٍن فََأَكَل، قَاَل: َوَحدَّ  َرسح

دح ْبنح ِعيَسى، َعْن مَحَّاِد ْبِن زَْيٍد، َعْن أَيُّوَب، س[ ]59]   -   2832 ثَ َنا حمحَمَّ ِعْكرَِمَة،  َعْن    [ َأْخرَبين ِإبْ َراِهيمح ْبنح يَ ْعقحوَب، قَاَل: َحدَّ
اْلَفضْ  أحمُّ  ثَ ْتِّن  َحدَّ فَ َقاَل:  فََأَكَلهح،  ِبرحمَّاٍن  أحِتَ  ِبَعَرَفَة  َأْفَطَر  أَنَّهح  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  »َأْفَطَر  َوَسِعيٍد،  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  النَِّبَّ  َأنَّ  ِل 

 ِبَعَرَفَة، أحِتَ ِبَلََبٍ َفَشرِبَهح« 
2833   -   [60[ أَ س[  قَ [  َحْرٍب،  ْبنح  َلْيَمانح  ْعَماِن، َوسح الن ُّ أَبحو  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  اجْلَْوزََجاينُّ،  يَ ْعقحوَب  ْبنح  ِإبْ َراِهيمح  ثَ َنا  ْخرَبين  َحدَّ ااَل: 

 مَحَّادح بن زَْيٍد، َعْن أَيُّوَب، َعْن ِعْكرَِمَة، َأنَّ اْبَن َعبَّاٍس، ِمثْ َلهح َسَواءً 

َرْيٍج، قَاَل: َأْخرَبين َعطَاٌء، َعِن اْبِن َعبَّ [ َأْخربََ س[ ]61]  -  2834 ثَ َنا ََيََْي، َعِن اْبِن جح اٍس،  اَن يَ ْعقحوبح ْبنح ِإبْ َراِهيَم، قَاَل: َحدَّ
ْم َأْهلح بَ ْيتٍ  وَل هللِا َصلَّى هللاح    أَنَّهح َدَعا َأَخاهح عحبَ ْيَد هللِا يَ ْوَم َعَرفََة ِإىَل طََعاٍم، فَ َقاَل: ِإيّنِ َصائٌِم، فَ َقاَل: ِإنَّكح ْم رَأَْيتح َرسح ي حْقَتَدى ِبكح

 َعَلْيِه َوَسلََّم »أحِتَ ِبِاَلِب َلََبٍ يف َهَذا اْليَ ْوِم َفَشِرَب« 

َرْيٍج قَاَل: َعطَاٌء َدَعا س[ ]62]  -  2835 اٌج، قَاَل: اْبنح جح ثَ َنا َحجَّ َعْبدح هللِا ْبنح َعبَّاٍس [ َأْخرَبين ِإبْ َراِهيمح ْبنح احلََْسِن، قَاَل: َحدَّ
النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ق حرَِّب ِإلَْيِه   اْلَفْضَل ْبَن َعبَّاٍس، يَ ْوَم َعَرَفَة ِإىَل الطََّعاِم، فَ َقاَل: ِإيّنِ َصائٌِم، فَ َقاَل َعْبدح هللِا: اَل َتصحْم، فَِإنَّ 

ْم«ِحاَلٌب ِفيِه َلََبٍ يَ ْوَم َعَرَفَة »َفَشرِ   َب ِمْنهح، َفاَل َتصحْم، فَِإنَّ النَّاَس َيْستَ نُّوَن ِبكح

، قَاَل قَ َرْأتح َعَلى فحَضْيٍل َعْن َأيب َحرِي * [س[ ]63]  -  2841 ْعَتِمرح ثَ َنا اْلمح دح ْبنح َعْبِد اأْلَْعَلى، قَاَل: َحدَّ َع َأْخرَباََن حمحَمَّ ٍز، أَنَّهح مسَِ
 : َبرْيٍ يَ قحولح وِل هللِا َصلَّى هللاح َسِعيَد ْبَن جح نَّا َوََنْنح َمَع َرسح ٌل َعْبَد هللِا ْبَن عحَمَر، َعْن َصْوِم يَ ْوِم َعَرَفَة، قَاَل: »كح َعَلْيِه َوَسلََّم َسَأَل رَجح

 نَ ْعِدلحهح ِبَصْوِم َسَنٍة«  
، َواْسُمُه َعْبُد هللِا ْبُن ُحَسْيٍن َقاِضي ِسِجْسَتاَن وَ  # ْحَمِن: َأُبو َحِريٍز َلْيَس ِباْلَقِويِ   َحِديُثُه َهَذا َحِديٌث ُمْنَكرٌ َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ
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 مِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ فِي خَبَرِ عَبْدِ اهللِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي صَوْ 
ثَ َنا أَبحو َعَوانََة، َعْن رَقَ َبةَ س[ [ ]64]  -  2862 ثَ َنا أَبحو اْلَولِيِد، قَاَل: َحدَّ ، َعْن قَ ْيِس ْبِن  َأْخرَبين ِإبْ َراِهيمح ْبنح يَ ْعقحوَب، قَاَل: َحدَّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه محْسِلٍم، َعْن طَاِرِق ْبِن ِشَهاٍب، قَاَل: َكاَن يَ ْومح   ، فَ َقاَل َرسح ورَاَء أِلَْهِل يَ ْثِرَب تَ ْلَبسح ِفيِه النَِّساءح َشاَرَِتحنَّ َعاشح
ْم َفصحومحوهح«   َوَسلََّم: »َخاِلفحوهح

 التَّأْكِيدُ فِي صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ 
2871  -  [65[ ْبنح    * س[[  َأمْحَدح  َعْن  َأْخرَباََن   ، اللَّْيثح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َمْوَهٍب،  اْبَن  يَ ْعِّن  يَزِيدح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  ٍد،  حمحَمَّ ْبِن  ِإبْ َراِهيَم 

وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ْم: َأنَّ َرسح هح ٍل مِ   عحَقْيٍل، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعِن اْبِن َسْنَدٍر، َعْن رَِجاٍل ِمن ْ ْن َأْسَلَم ِمْن بَ ْعِد َما  قَاَل ِلَرجح
: ايَ  اأْلَْسَلِميُّ قَاَل  اْليَ ْوَم«  َهَذا  فَ ْلَيصحومحوا  ْم  ْرهح َفمح قَ ْوِمَك  ِإىَل  »اْذَهْب  ورَاَء:  َعاشح يَ ْوِم  ِمْن  َوَجْدتح    َأْصَبَح  ِإْن  َأرَأَْيَت  هللِا،  وَل  َرسح

ولح هللِا َصلَّى هللاح عَ  ى؟ قَاَل َرسح ْم تَ َغدَّ هح  َلْيِه َوَسلََّم: »فَ ْليحِتمَّ ِصَياَمهح« َأَحًدا ِمن ْ
 .رواه أحمد والطبراني في "الكبير" ورجال أحمد ثقات :3/185# قال الهيثمي 

 ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِنيَ لِخَبَرِ أَبِي أَيُّوبَ فِيهِ 
دح ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد  س[  [ ]66]   -  2878 ْعَبةح ْبنح َأْخرَباََن حمحَمَّ ثَ َنا شح ، قَاَل: َحدَّ ْقِرئح ثَ َنا أَبحو َعْبِد الرَّمْحَِن اْلمح احْلََكِم، قَاَل: َحدَّ

، أَنَّهح قَاَل:  اِج، َعْن َعْبِد رَبِِّه ْبِن َسِعيٍد، َعْن عحَمَر ْبِن ََثِبٍت، َعْن َأيب أَيُّوَب اأْلَْنَصاِريِّ  أَتْ بَ َعهح ِستََّة »َمْن َصاَم َشْهَر رََمَضاَن ُثحَّ احْلَجَّ
لََّها« َنَة كح َا َصاَم السَّ ٍم ِمْن َشوَّاٍل َفَكَأُنَّ  َأايَّ

َوْيِطِب ْبِن َعْبِد اْلعحزَّى احلَْ س[  [ ]67]   -   2880 ِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن حح دح ْبنح َعْبِد اْلَكِرمِي ْبِن حمحَمَّ َثِّن َأْخرَبين حمحَمَّ ، قَاَل: َحدَّ رَّاينِّ
ْنَكدِ  ِد ْبِن اْلمح ثَ َنا عحَمرح يَ ْعِّن اْبَن ََثِبٍت، َعْن حمحَمَّ َو اْبنح َعْمٍرو احْلَرَّاينُّ قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: قَاَل عحْثَمانح َوهح ِر، َعْن َأيب أَيُّوَب اأْلَْنَصاِريِّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، ََنَْوهح.    َرسح
ْهِر« 1164ه )رواه مسلم في صحيح #  ( بلفظ »َمْن َصاَم َرَمَضاَن ُثمَّ َأْتَبَعُه ِستًّا ِمْن َشوَّاٍل، َكاَن َكِصَياِم الدَّ

 يْمَانَ بْنِ يَسَارٍ النَّهْيُ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِنيَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ الِاخْتِلَافِ عَلَى سُلَ 
َلْيَماَن ْبِن َيَساٍر، َعْن مَحْزَ   * س[[ ]68]   -   2888 ، َعْن َعْبَدَة، َعْن َسِعيٍد، َعْن قَ َتاَدَة، َعْن سح ِريِّ ،  َأْخرَباََن َهنَّادح ْبنح السَّ َة اأْلَْسَلِميِّ

َم التَّْشرِيِق َعَلى َُجٍَل يَ قح  َبعح رَِحاَل النَّاِس مبًَِّن َأايَّ اًل يَ ت ْ ولح أَنَّهح رََأى رَجح ْرٍب َوَرسح مح َأْكٍل َوشح َا َأايَّ َم، فَِإهنَّ : »َأاَل اَل َتصحومحوا َهِذِه اأْلَايَّ ولح
رِِهْم« َخاَلَفهح َعْبدح هللِا ْبنح َأيب َبْكٍر َوَساملٌ أَبحو النَّْضرِ   هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َبنْيَ َأْظهح

 يث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيفحد (:16038# قال شعيب في تخريج المسند )
ْفَياَن، َعْن َساملٍِ َأيب النَّ   *س[ [ ]69]  -   2889 ثَ َنا َعْبدح الرَّمْحَِن، َعْن سح ْضِر، َوَعْبِد َأْخرَباََن اْلَعبَّاسح ْبنح َعْبِد اْلَعِظيِم، قَاَل: َحدَّ

َذاَفَة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح  َلْيَماَن ْبِن َيَساٍر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن حح ِم التَّْشرِيِق  هللِا ْبِن َأيب َبْكٍر، َعْن سح  َعَلْيِه َوَسلََّم »َأْمَرهح َأْن ي حَناِدَي يف َأايَّ
ْرٍب«  مح َأْكٍل َوشح َا َأايَّ  ِإهنَّ

 مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه  (:15735# قال شعيب في تخريج المسند )
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َلْيَماَن احْلَاِرثح ْبنح ِمْسِكنٍي ِقَراَءًة َعَلْيِه َعنِ   *س[[ ]70]  -  2890 َثِّن َماِلٌك، َعْن َأيب النَّْضِر، َعْن سح  اْبِن اْلَقاِسِم، قَاَل: َحدَّ
ِم ِمًَّن«  ْبِن َيَساٍر، َأنَّ َرسحوَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم »هَنَى َعْن ِصَياِم َأايَّ

 َعْمٍرو َعَلْيِه ِفيهِ َأْسَنَدهح بحَكرْيح ْبنح اأْلََشجِّ َعَلى اْخِتاَلٍف ِمْن اْبِنِه وَ 
لَ  * س[[ ]71]  -  2891 ْعتح سح ْيَماَن ْبَن  قَاَل أَبحو َعْبِد الرَّمْحَِن: بَ َلَغِّن َعِن اْبِن َوْهٍب، َعْن خَمَْرَمَة ْبِن بحَكرْيٍ، َعْن أَبِيِه، قَاَل: مسَِ

وِل هللِا صَ  ي، َأهنَّحْم َكانحوا َمَع َرسح ثَ ْتِّن أحمِّ : َحدَّ ، يَ قحولح َع احْلََكَم الزُّرَِقيَّ لَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم مبًَِّن َفَسِمعحوا رَاِكًبا َيْصرحخح َيَساٍر، أَنَّهح مسَِ
ْرٍب«  مح َأْكٍل َوشح َا َأايَّ : »َأاَل اَل َيصحوَمنَّ َأَحٌد، فَِإهنَّ  يَ قحولح

ا َتاَبَع َمْخَرَمَة َعَلى َهَذا اْلَحِديِث َعَلى الْ  # ْحَمِن: َما ُعلِ ْمُت َأنَّ َأَحدا َواُب َمْسُعوُد ْبُن اْلَحَكِمَقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ ، َوالصَّ َرِقيِ   َحَكِم الزُّ
ثَ َنا اْبنح َوْهٍب، قَاَل: َأْخرَبين َعْمرٌ  * س[[ ]72]  -  2892 ثَ َنا َحْرَمَلةح، قَاَل: َحدَّ َثِم، قَاَل: َحدَّ و، َأنَّ بحَكرْيًا،  َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح اهْلَي ْ

َمرَّ  قَاَلْت:  ِه،  أحمِّ َعْن  ثَهح  َحدَّ احْلََكِم،  ْبَن  َمْسعحوَد  َأنَّ  َيَساٍر،  ْبِن  َلْيَماَن  سح َعْن  ثَهح  َصلَّى هللاح َحدَّ هللِا  وِل  َمَع َرسح مبًَِّن  َوََنْنح  رَاِكٌب  بَِنا   
ْرٍب« فَ َقاَلْت أح  مح َأْكٍل َوشح َا َأايَّ َم فَِإهنَّ ْخيِت َهَذا َعِليُّ ْبنح َأيب طَاِلٍب، َوق حْلتح َعَلْيِه َوَسلََّم ي حَناِدي يف النَّاِس: »اَل َتصحومحنَّ َهِذِه اأْلَايَّ

َو فحاَلنٌ  َأاَن: اَل، َبلْ   هح
 ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ 

ثَ َنا َعْبدح الرَّزَّاِق، قَاَل: َأْخرَباََن َمْعَمٌر، َعنِ   * س[[ ]73]  -  2893 ، قَاَل: َحدَّ ْيَسابحوِريُّ دح ْبنح رَاِفٍع الن َّ ، َعْن  َأْخرَباََن حمحَمَّ  الزُّْهِريِّ
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّ َمْسعحوِد ْبِن احْلََكِم، َعْن  ٍل، ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َأَمَر َرسح َم َعْبَد هللِا ْبَن  رَجح

َا َأايَّ  َم ِمًَّن فَ َيِصيَح يف النَّاِس: اَل َيصحْم َأَحٌد فَِإهنَّ َذاَفَة َأْن يَ رَْكَب رَاِحَلَتهح َأايَّ ْرٍب " قَاَل: َوَلَقْد رَأَيْ تحهح َعَلى رَاِحَلِتِه ي حَناِدي  حح مح َأْكٍل َوشح
 ِبَذِلكَ 

 مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه واضطرابه. (: 21950# قال شعيب في تخريج المسند )
َليْ   * س[[ ]74]   -   2894 دح ْبنح سح ثَ َنا حمحَمَّ ، َأنَّ َمْسعحوَد ْبَن  َأْخرَباََن أَبحو َداوحَد، قَاَل: َحدَّ َعْيٌب، َعِن الزُّْهِريِّ ثَ َنا شح َماَن، قَاَل: َحدَّ

، َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهح رََأى َعْبَد هللِا ْبَن حح  َم احْلََكِم، قَاَل: َأْخرَبين بَ ْعضح َو َيِسريح َعَلى رَاِحَلِتِه يف َأايَّ َذافََة َوهح
ْرٍب، َوذَ ا مح َأْكٍل َوشح َم َأَحٌد فَِإهنَّحنَّ َأايَّ َكَر أَنَّهح بَ َعَثهح َرسحولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه لتَّْشرِيِق ي حَناِدي َأْهَل ِمًَّن: »َأاَل اَل َيصحوَمنَّ َهِذِه اأْلَايَّ

اًن ِبَذِلَك ِفيِهْم«    َوَسلََّم محَؤذِّ
ْحَمِن: الزُّْهِريُّ َلْم َيْسَمْع ِمَن َمْسُعوِد ْبِن اْلَحَكِم #  َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ

 مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه واضطرابه. (: 21950# قال شعيب في تخريج المسند )
، أَنَّهح بَ َلَغهح َأْخرَباََن َكِثريح ْبنح عحبَ ْيٍد    *س[[ ]75]   -  2895 ، َعِن الزُّْهِريِّ دح ْبنح َحْرٍب، َعِن الزُّبَ ْيِديِّ ثَ َنا حمحَمَّ ، قَاَل: َحدَّ احلِْْمِصيُّ

وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه   ْرِبح َعْن بَ ْعِض، عحَلَمائِِهْم ِمْن َأْصَحاِب َرسح َذافََة   َوَسلََّم: " بَ َعثَ َأنَّ َمْسعحوَد ْبَن احْلََكِم، َكاَن خيح َعْبَد هللِا ْبَن حح
مح  نَّ َأايَّ َا هح َم َأَحٌد فَِإُنَّ : »اَل َيصحوَمنَّ َهِذِه اأْلَايَّ ْرٍب َوِذْكِر هللِا«َيطحوفح أبَِْهِل ِمًَّن َعَلى اَنَقٍة مَحَْراَء، يَ قحولح  َأْكٍل َوشح

 النقطاعه واضطرابه.  مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف(: 21950# قال شعيب في تخريج المسند )
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2896  -  [76[ ثَ َنا   * س[[  َحدَّ قَاَل:  َصاِلٌح،  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َرْوٌح،  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  الصَّاغاينُّ،  ِإْسَحاَق  ْبنح  َبْكِر  أَبحو  اْبنح    َأْخرَباََن 
وَل هللِا َصلَّ  َريْ َرَة، َأنَّ َرسح َسيِِّب، َعْن َأيب هح َذاَفَة َيطحوفح يف ِمًَّن ِشَهاٍب، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلمح ى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم »بَ َعَث َعْبَد هللِا ْبَن حح

ْرٍب َوِذْكِر هللِا«  مح َأْكٍل َوشح َا َأايَّ َم فَِإهنَّ  َأْن اَل َتصحومحوا َهِذِه اأْلَايَّ
ا َقا  # ْحَمِن: َصاِلٌح َهَذا ُهَو اْبُن َأِبي اأْلَْخَضِر َوَحِديُثُه َهَذا َخَطٌأ، اَل َنْعَلُم َأَحدا َل ِفي َهَذا: َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيَِّب، َغْيَر َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ

، َوَنِظيُرُه   ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي َحْفَصَة َوِكاَلُهَما َضِعيٌف َوُروُح ْبُن ُعَباَدَة َلْيَس ِباْلَقِويِ  َصاِلٍح َوُهَو َكِثيُر اْلَخَطِأ َضِعيُف اْلَحِديِث ِفي الزُّْهِريِ 
 عندنا 

، ثم -وهو ابن أبي األخضر  -حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف صالح  (:10664# قال شعيب في تخريج المسند )
 اختلف على الزهري في إسناده 

2897   -  [77[ ِشَهابٍ   *س[[  اْبِن  َعِن  َماِلٌك،  َأْخرَبين  قَاَل:  اْلَقاِسِم،  اْبِن  َعِن  ِقَراَءًة َعَلْيِه  ِمْسِكنٍي  ْبنح  احْلَاِرثح  َأنَّ َأْخرَباََن   ،
مح َأْكلٍ  َا َهِذِه َأايَّ : ِإُنَّ َذاَفَة يَ قحولح وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم " بَ َعَث َعْبَد هللِا ْبَن حح َم ِمًَّن "  َرسح ْرٍب َوِذْكِر هللِا، يَ ْعِّن َأايَّ   َوشح

ْحَمِن: َوَقْد َرَوى َهَذا اْلَحِديَث َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد، َعْن ُيوُسَف ْبِن َمْسُعوِد ْبِن اْلَحَكِم #  َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ
 قطاعه واضطرابه. مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف الن(: 21950# قال شعيب في تخريج المسند )

َف ْبِن َمسْ  *س[ [ ]78]  - 2898 ، َعْن ََيََْي ْبنح َسِعيٍد، َعْن يحوسح عحوِد ْبِن َأْخرَباََن ِعيَسى ْبنح مَحَّاِد ْبِن زحْغَبَة قَاَل: َأْخرَباََن اللَّْيثح
ْعتحهح ي حَناِدي »ِإهنَّحنَّ  َنا ََنْنح مبًَِّن ِإْذ َأقْ َبَل رَاِكٌب مسَِ َا قَاَلْت: بَ ي ْ تِِه، َأهنَّ وِل هللِا َصلَّى احْلََكِم، َعْن َجدَّ َم َأْكٍل َوشحْرٍب َعَلى َعْهِد َرسح  َأايَّ

: َمْن َهَذا؟ قَاَل: َعِليُّ ْبنح َأيب طَاِلبٍ   هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم« ق حْلتح
 ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى ابْنِ إِسْحَاقَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ 

ا  * س[[ ]79]   -   2899 ٌد، َعْن َحِكيِم ْبِن  َأْخرَباََن َعْمَرانح ْبنح َبكَّ ثَ َنا حمحَمَّ ثَ َنا َأمْحَدح ْبنح َخاِلٍد، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ ٍر احلِْْمِصيُّ
ي قَاَلْت: َلَكَأيّنِ أَْنظحرح ِإىَل َعِليِّ بْ  ثَ ْتِّن أحمِّ ، قَاَل: َحدَّ َلِة النَِّبِّ َصلَّى هللاح  ِن َأيب طَاِلٍب َعَلى بَ غْ َحِكيٍم، َعْن َمْسعحوِد ْبِن احْلََكِم الزُّرَِقيِّ

ْسِلِمنَي، ِإنَّ النَّ  : اَي َمْعَشَر اْلمح َو يَ قحولح َا َعَلْيِه َوَسلََّم اْلبَ ْيَضاِء ِحنَي قَاَم َعَلى ِشْعِب اأْلَْنَصاِر َوهح : »ِإهنَّ ِبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قحولح
مح  َا َأايَّ َم ِصَياٍم ِإهنَّ ْرٍب« لَْيَسْت َأايَّ  َأْكٍل َوشح

ثَ َنا َأيب، َعنِ   * س[[ ]80]  -  2900 ي، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َعمِّ اْبِن ِإْسَحاَق،    َأْخرَباََن عحبَ ْيدح هللِا ْبنح َسْعِد ْبِن ِإبْ َراِهيَم ْبِن َسْعٍد، قَاَل: َحدَّ
َثِّن َعْبدح هللِا ْبنح َأيب َسَلَمَة، َعْن َمْسعحوِد ْبِن احْلَكَ  َو قَاَل: َحدَّ ثَ ْتهح قَاَلْت: َكَأيّنِ أَْنظحرح ِإىَل َعِليِّ ْبِن َأيب طَاِلٍب َوهح َا َحدَّ ِه، َأهنَّ ِم، َعْن أحمِّ

َو يَ قحو  وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم اْلبَ ْيَضاِء ِحنَي َوَقَف َعَلى ِشْعِب اأْلَْنَصاِر َوهح ، إِ َعَلى بَ ْغَلِة َرسح : أَي َُّها النَّاسح وَل هللِا َصلَّى لح نَّ َرسح
ْرٍب َوِذْكٍر« مح َأْكٍل َوشح َا ِهَي َأايَّ ِم ِصَياٍم ِإُنَّ َا لَْيَسْت أبَِايَّ : »ِإهنَّ  هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قحولح

ْبنح    * س[[ ]81]   -   2901 َعْبَدةح  قَاَل: َأْخرَباََن  ِإبْ َراِهيَم،  ْبنح  ِإْسَحاقح  قَاَل:  َأْخرَباََن  ِإْسَحاَق،  ْبنح  دح  حمحَمَّ ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َلْيَماَن،  سح
ْبنِ  َمْسعحوِد  َعْن  ثح  َيحَدِّ ِمْنهح  ْعتحهح  مسَِ ِإالَّ  أحرَاين  َواَل  َسَلَمَة،  َأيب  ْبَن  هللِا  َعْبَد  َع  مسَِ َمْن  َثِّن  ِإىَل  َحدَّ أَْنظحرح  قَاَلْت: َكَأيّنِ  ِه  أحمِّ َعْن  احْلََكِم،   

،  َعِليِّ   : اَي أَي َُّها النَّاسح وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم اْلبَ ْيَضاِء يَ قحولح وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ْبِن َأيب طَاِلٍب َعَلى بَ ْغَلِة َرسح ِإنَّ َرسح
ْرٍب لَْيَسْت أبَِايَّ  مح َأْكٍل َوشح َم التَّْشرِيِق َأايَّ : »ِإنَّ َأايَّ  ِم ِصَياٍم« َخاَلَفهح اْبنح اهْلَادِ يَ قحولح
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، َعِن اْبِن اهْلَاِد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأيب َسَلَمَة،   * س[ [ ]82]   -   2902 ثَ َنا اللَّْيثح َبةح ْبنح َسِعيٍد، قَاَل: َحدَّ َعْن َعْمِرو   َأْخرَباََن ق حتَ ي ْ
َنا ََنْنح مبًَِّن ِإَذا َعِليُّ ْبنح َأيب طَاِلٍب َعَلى ُجََ  ِه، قَاَلْت: بَ ي ْ ، َعْن أحمِّ َلْيٍم الزُّرَِقيِّ وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ْبِن سح : ِإنَّ َرسح ٍل يَ قحولح

ْرٍب َفاَل َيصحْم َأَحٌد«  مح طحْعٍم َوشح : »ِإنَّ َهِذِه َأايَّ  يَ قحولح
 .حديث صحيح، رجاُله ثقات رجاُل الصحيح َغْيَر أم عمرو بن سليم، وهي صحابية (:576# قال شعيب في تخريج المسند )

 عَلَى حَبِيبٍ الِاخْتِلَافُ  
َو اْلَمْسعح   *س[ [ ]83]   -  2903 ثَ َنا َعْبدح الرَّمْحَِن َوهح ثَ َنا َخاِلٌد، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َعْبِد اأْلَْعَلى، قَاَل: َحدَّ وِديُّ قَاَل:  َأْخرَباََن حمحَمَّ

َبرْيٍ، َعْن ِبْشِر ْبِن   وِل هللِا َصلَّى هللاح  أَنْ َبَأين َحِبيبح ْبنح َأيب ََثِبٍت، َعْن اَنِفِع ْبِن جح سحَحْيٍم، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيب طَاِلٍب، َأنَّ محَناِدَي َرسح
لح اجْلَنََّة ِإالَّ نَ ْفٌس محْسِلَمٌة َأاَل  ِم التَّْشرِيِق فَ َقاَل: »ِإنَّهح اَل َيْدخح ْرٌب«َعَلْيِه َوَسلََّم َخَرَج يف َأايَّ َم َأْكٌل َوشح  َوِإنَّ َهِذِه اأْلَايَّ

ثَ َنا َعْبدح الرَّزَّاِق، قَاَل: َأْخرَباََن َمْعَمٌر، َعْن َعاِصٍم، َعِن الْ س[ [ ]84]  - 2911 دح ْبنح رَاِفٍع، قَاَل: َحدَّ طَِّلِب، قَاَل:  َأْخرَباََن حمحَمَّ مح
: ِإيّنِ  َدَعا َأْعَرابِيًّا ِإىَل طََعاِمِه َوَذِلَك بَ ْعَد يَ ْوِم النَّْحِر بِيَ ْوٍم، فَ َقاَل اأْلَْعَرايبُّ  ْعتح َعْبَد هللِا ْبَن َعْمٍرو يَ قحولح : ِإيّنِ َصائٌِم، فَ َقاَل: ِإيّنِ مسَِ

ِم« َهى َعْن ِصَياِم َهِذِه اأْلَايَّ وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم »يَ ن ْ ْعتح َرسح  مسَِ
ثَ َنا أَبحو َعاس[  [ ]85]  -  2912 طَِّلِب،  َأْخرَباََن أَبحو َداوحَد، قَاَل: َحدَّ َرْيٍج، َعْن َسِعيِد ْبِن َكِثرٍي، َعْن َجْعَفِر ْبِن اْلمح ِصٍم، َعِن اْبِن جح

ِإيّنِ َصائِ  فَ َقاَل:  َهلحمَّ،  فَ َقاَل:  ى،  يَ تَ َغدَّ َو  َوهح اْلَعاِص  ْبِن  َعْمِرو  َعَلى  َدَخَل  َعْمٍرو،  ْبَن  هللِا  َعْبَد  أحْخَرى،  َأنَّ  َمرًَّة  َعَلْيِه  َدَخَل  ُثحَّ  ٌم، 
مح أَ  َا َأايَّ َم التَّْشرِيقِ فَ َقاَل: َهلحمَّ، قَاَل: ِإيّنِ َصائٌِم، قَاَل: ِإنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإهنَّ ْرٍب« يَ ْعِّن َأايَّ  ْكٍل َوشح

إسناده حسن في المتابعات (، وقال شعيب:  17769(، ورواه أحمد في المسند بمعناه أيضا )2418# رواه أبو داود بمعناه )
همي -والشواهد من أجل سعيد بن كثير   وعمُّه جعفر بن المطلب. -وهو ابن المطَّلب بن أبي وداعة السَّ

َرْيٍج، قَاَل: َأْخرَبين َسعِ س[  [ ]86]  -   2913 ثَ َنا خَمَْلٌد، قَاَل: َأْخرَباََن اْبنح جح اٍر، قَاَل: َحدَّ يدح ْبنح َكِثرٍي، َأنَّ َأْخرَبين َأمْحَدح ْبنح َبكَّ
طَِّلِب، َأْخرَبَهح، َأنَّ َعْبَد هللِا ْبَن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َدَخَل َعَلى َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص يف   ِم ِمًَّن َفَدَعاهح ِإىَل اْلَغَداِء، فَ َقاَل:  َجْعَفَر ْبَن اْلمح َأايَّ

ْعَتهح ِمْن َرسحوِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »فَِإيّنِ مسَِ ِإيّنِ َصائٌِم، ُثحَّ الثَّانَِيَة َفَكَذِلَك ُثحَّ الثَّ  وَن مسَِ ْعتحهح  الَِثَة، فَ َقاَل: اَل، ِإالَّ َأْن َتكح
وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم«  ِمْن َرسح

ثَ َناس[  [ ]87]  -  2914 َو    َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح َعْبَدَة، قَاَل: َحدَّ َلْيٍم هح ثَ َنا َشرِيٌك، َعْن َأْشَعَث ْبِن سح ، قَاَل: َحدَّ َو اأْلَْشَقرح َسنْيٌ هح حح
ْعثَاِء، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمٍرو، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّ  مح أَ َأْشَعثح ْبنح َأيب الشَّ مح التَّْشرِيِق َأايَّ ْرٍب َم قَاَل: »َأايَّ ْكٍل َوشح

ْعثَاِء، َعِن اْبِن عحَمرَ  َها َأَحٌد« َخاَلَفهح ِإبْ َراِهيمح ْبنح محَهاِجٍر َرَواهح َعْن َأيب الشَّ  َوَصاَلٍة َفاَل َيصحوَمن َّ
، َعْن زَاِئَدَة،  * س[[ ]88]  -  2915 َسنْيٌ اجْلحْعِفيُّ ثَ َنا حح َعْن ِإبْ َراِهيَم ْبِن محَهاِجٍر، َعْن َأيب  َأْخرَباََن َهارحونح ْبنح َعْبِد هللِا، قَاَل: َحدَّ

مح طحْعٍم َوِذْكٍر« ْعثَاِء، َعِن اْبِن عحَمَر، َأنَّ َرسحوَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َهِذِه َأايَّ َم التَّْشرِيقِ  الشَّ  يَ ْعِّن َأايَّ
يحسن حديثه في المتابعات   -وإن كان في حفظه لين    -مهاجر  حسن، إبراهيم بن    (:4970# قال شعيب في تخريج المسند )

 والشواهد، وهذا منها، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. 
 صِيَامُ الْمُحَرَّمِ 
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َثِّن عحبَ ْيدح    * س[[ ]89]  -  2916 َثِّن َأيب قَاَل: َحدَّ هللِا، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك، َعْن  َأْخرَباََن ِهاَللح ْبنح اْلَعاَلِء ْبِن ِهاَلٍل، قَاَل: َحدَّ
َيامِ  : »َأْفَضلح الصِّ ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قحولح ، قَاَل: َكاَن َرسح ْفَياَن اْلَبَجِليِّ ِب ْبِن سح ْندح  بَ ْعَد َشْهِر رََمَضاَن َشْهٌر َتْدعحونَهح جح

َحرََّم«   اْلمح
 : صحيح لغيره. (1016# قال األلباني في صحيح الترغيب )

 صِيَامُ شَعْبَانَ 
ثَنا نحوحح  س[  [ ]90]   -   2921 َو اْبنح احْلحَباِب، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا زَْيٌد َوهح ، قَاَل: َحدَّ ٍد الضَِّعيفح ْبنح َأيب ِباَلٍل، َأْخرَباََن َعْبدح هللِا ْبنح حمحَمَّ

َثِّن زَْيدح ْبنح َأيب َعتَّاٍب، َعْن َأيب   وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َحدَّ َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، قَاَل: َسأَْلتح َعاِئَشَة َعْن َصْوِم َرسح
لَّهح«  فَ َقاَلْت: »َكاَن َأْكثَ رح َصْوِمِه بَ ْعَد َشْهِر رََمَضاَن َشْعَباَن َعامََّتهح َأْو كح

 # هو في الصحيحين وعند أصحاب السنن بمعناه. 

 يَامُ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ صِ 
2937   -   [91[ الزُّْهِريِّ   * س[[  َعِن  َأيب،  َثِّن  َحدَّ قَاَل:  َعْيٍب،  شح ْبنح  ِبْشرح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  اْلَمِلِك،  َعْبِد  ْبنح  دح  حمحَمَّ ، قَاَل:  َأْخرَباََن 

،َأْخرَبين َعبْ  َقَظ قَ ْبَل َأْن َيْطلحَع اْلَفْجرح ُثحَّ اَنَم قَ ْبَل َأْن يَ ْغَتِسَل فَ َلْم   دح هللِا ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن عحَمَر، أَنَّهح اْحتَ َلَم لَْياًل يف رََمَضاَن فَاْستَ ي ْ
َأْصَبْحتح فَاْست َ  ِحنَي  َريْ َرَة  هح َأاَب  فَ َلِقيتح  قَاَل:  َأْصَبَح،  َحَّتَّ  َعَلْيِه َيْستَ ْيِقْظ  هللاح  َصلَّى  هللِا  وَل  َرسح فَِإنَّ  َأْفِطْر  فَ َقاَل:  َذِلَك  يف  تحهح  ْفتَ ي ْ

عَ  َفِجْئتح  هللِا:  َعْبِد  ْبنح  هللِا  َعْبدح  قَاَل  ن حًبا«  جح لح  الرَّجح َأْصَبَح  ِإَذا  اِبْلِفْطِر  َيَْمحرح  »َكاَن  َقْد  الَِّذيَوَسلََّم  َلهح  َفذََكْرتح  عحَمَر  ْبَن  هللِا    ْبَد 
نَ ْيَك صحْم، َوِإْن َبَدا َلكَ  َريْ َرَة، فَ َقاَل: أحْقِسمح اِبهلِل لَِئْن َأْفَطْرَت أَلحوِجَعنَّ َمت ْ  َأْن َتصحوَم يَ ْوًما آَخَر فَافْ َعْل،   َأفْ َتاين ِبِه أَبحو هح

َعٍيِب ْبِن اللَّْيِث ْبِن    *س[[ ]92]  -   2938 َثِّن عحَقْيٌل َأْخرَباََن َعْبدح اْلَمِلِك ْبنح شح ي قَاَل: َحدَّ َثِّن َأيب َعْن َجدِّ َسْعٍد قَاَل: َحدَّ
، ُثحَّ اَنَم َعِن اْبِن ِشَهاٍب قَاَل: َأْخرَبين عحبَ ْيدح هللِا ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن عحَمَر أَنَّهح اْحتَ َلَم لَْياًل يف رََمَضاَن، فَ  َقَظ قَ ْبَل َأْن َيْطلحَع اْلَفْجرح اْستَ ي ْ

تحهح، فَ َقالَ قَ بْ  َريْ َرَة ِحنَي َأْصَبْحتح فَاْستَ ْفتَ ي ْ : ي حْفِطرح فَِإنَّ َرسحوَل هللِا َصلَّى هللاح َل َأْن يَ ْغَتِسَل فَ َلْم َيْستَ ْيِقْظ َحَّتَّ َأْصَبَح، فَ َلِقيتح َأاَب هح
ن حًبا، قَالَ  لح جح َريْ َرةح، فَ َقاَل: َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيَْمحرح اِبْلِفْطِر ِإَذا َأْصَبَح الرَّجح  عحبَ ْيدح هللِا: َفِجْئتح َعْبَد هللِا َفذََكْرتح َلهح الَِّذي َأفْ َتاين أَبحو هح

نَ ْيَك فَِإْن َبَدا َلَك َأْن َتصحوَم يَ ْوًما آَخرَ   أحْقِسمح اِبهلِل لَِئْن َأْفَطْرَت أَلحوِجَعنَّ َمت ْ
 الِاخْتِلَافُ عَلَى مُغِريَةَ 

، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت:  س[ [ ]93]  -  2983 ْعِبِّ َثِّن َجرِيٌر، َعْن محِغريََة، َعِن الشَّ دح ْبنح قحَداَمَة، قَاَل: َحدَّ ولح  َأْخرَبين حمحَمَّ َكاَن َرسح
هح يَ ْقطحرح ِلَصاَلِة اْلَفْجِر، ُثحَّ يحِتمُّ َصْوَمهح َذِلكَ    اْليَ ْوَم« هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم »خَيْرحجح َورَْأسح

ِغريَِة، َعْن ِإبْ َراِهيَم، َعِن اأْلَْسَودِ س[  [ ]94]   -   2984 ْعَتِمِر، َعْن أَبِيِه، َعِن اْلمح ، َعْن َعاِئَشَة،  َأْخرَباََن أَبحو َبْكِر ْبنح َحْفٍص، َعِن اْلمح
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم »يَ قحومح ِمَن اْلِمْخضَ   ِب ِلَصاَلِة اْلَغَداِة فَ يَ ْغَتِسلح، ُثحَّ َيصحومحهح« قَاَلْت: َكاَن َرسح

، َعْن َعاِئشَ س[  [ ]95]   -   2986 ْعِبِّ َشْيٌم، قَاَل: َأْخرَباََن َسيَّاٌر، َعِن الشَّ ثَ َنا هح وَل  َأْخرَبين يَ ْعقحوبح ْبنح َماَهاَن، قَاَل: َحدَّ َة، َأنَّ َرسح
»كَ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  ََتبَ عَ هللِا  َذِلَك  يَ ْوَمهح«  َيصحومح  ُثحَّ   ، يَ ْقطحرح هح  َورَْأسح اِبلنَّاِس  يحَصلِّي  ُثحَّ  اْلَفْجِر  طحلحوِع  بَ ْعَد  يَ ْغَتِسلح  َعَلى اَن  هح 

 ِإْرَساِلِه َعاِصمٌ 
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 ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ 
َو اْبنح محَضَر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن،[  س[ ]96]   -  2993 ثَ َنا َبْكٌر َوهح َبةح ْبنح َسِعيٍد، قَاَل: َحدَّ َعْن َأيب َسَلَمَة   َأْخرَباََن ق حتَ ي ْ

وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم »َكاَن يحْصِبحح  ًبا ِمْن َغرْيِ َطرحوَقٍة ُثحَّ َيصحومح.«  ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ َرسح ن ح  جح
 ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَفْلَحَ بْنِ حُمَيْدٍ فِيهِ 

َْيٍد، َأنَّ الْ س[  [ ]97]  -  3000 َثِّن َأفْ َلحح ْبنح محح ثَ َنا اْبنح َوْهٍب، قَاَل َحدَّ  َقاِسَم ْبنَ َأْخرَباََن يحونحسح ْبنح َعْبِد اأْلَْعَلى، قَاَل: َحدَّ
ثَهح َعْن َعاِئَشَة، َزْوِج النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيهِ  ٍد، َحدَّ َوَسلََّم »َواَقَع َأْهَلهح، ُثحَّ اَنَم َومَلْ يَ ْغَتِسْل، َحَّتَّ   حمحَمَّ

 َأْصَبَح فَاْغَتَسَل، َفَصلَّى ُثحَّ َصاَم يَ ْوَمهح َذِلَك« 
َْيٍد، َعِن اْلَقاسِ س[ [ ]98] -  3001 ٍد الزَّْعَفَراينُّ، َعْن مَحَّاِد ْبِن َخاِلٍد، َعْن َأفْ َلَح ْبِن محح ِم، َعْن َعاِئَشَة،  َأْخرَباََن احلََْسنح ْبنح حمحَمَّ

نحٌب«َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم »َأَصاَب بَ ْعَض ِنَسائِِه، ُثحَّ اَنَم  َو جح  َحَّتَّ َأْصَبَح، َواْغَتَسَل َوهح
 حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف فيه على أفلح: وهو ابن حميد األنصاري  (:4970# قال شعيب في تخريج المسند )

ثَ َنا عحَمرح ْبنح أَيُّو س[  [ ]99]  -   3002 ، قَاَل: َحدَّ ٍد الرَّقِّيُّ اْلَوزَّانح ، َعِن اْلَقاِسِم،  َأْخرَبين أَيُّوبح ْبنح حمحَمَّ َب، قَاَل: َأْخرَباََن َأفْ َلحح
 َّتَّ َأْصَبَح فَاْغَتَسَل َوَأَِتَّ َصْوَمهح«  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسعحوٍد، قَاَل: »َأَصاَب النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم بَ ْعَض ِنَسائِِه، ُثحَّ اَنَم حَ 

ْحَمِن:  # َواِب: ِرَواَيُة اْبِن َوْهٍب َوَحمَّاِد ْبِن َخاِلدٍ َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ ُل َأْوَلى ِبالصَّ  اأْلَوَّ
دح ْبنح ِإمْسَاِعيَل ْبِن ِإبْ َراِهيَم اْبِن عحَليََّة، قَاِضي ِدَمْشَق َعْن َأيب َعاِمٍر، َعْن َأفْ َلَح،س[  [ ]100]  -   3003 َعِن اْلَقاِسِم،    َأْخرَبين حمحَمَّ

َقَظ ِللصُّ َأنَّ   ْبِح فَاْغَتَسَل َوَصلَّى ُثحَّ َأَِتَّ ِصَياَمهح« النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم »َواَقَع بَ ْعضح ِنَسائِِه، ُثحَّ اَنَم َومَلْ يَ ْغَتِسْل َحَّتَّ اْستَ ي ْ
 ذِكْرُ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ فِيهِ 

َسنْيٌ، َعْن زَاِئَدَة، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك، َعْن َعطَاٍء، َعْن  َأْخرَباََن اْلَقاسِ س[  [ ]101]   -   3007 ثَ َنا حح مح ْبنح زََكِرايَّ ْبِن ِديَناٍر، قَاَل: َحدَّ
ا يحرِيدح  َو  َوهح اللَّْيِل،  ِمَن  اجْلََنابَةح  »تحِصيبحهح  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  النَِّبُّ  قَاَلْت: َكاَن  َياَم،َعاِئَشَة،  ًبا    لصِّ ن ح جح َويحْصِبحح  َوَيْستَ ْيِقظح  فَ يَ َنامح 

 فَ يحِفيضح َعَلْيِه اْلَماَء َويحِتمُّ ِصَياَمهح«
من    - وهو ابن أبي سليمان الَعْرَزمي-إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الملك    (:4970# قال شعيب في تخريج المسند )

 رجال مسلم، وبقية رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخين. 
، وَأْخرَباََن َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح  س[  [ ]102]   -  3008 ثَ َنا ِإْسَحاقح دح ْبنح ِإمْسَاِعيَل ْبِن ِإبْ َراِهيَم، قَاَل: َحدَّ ٍم، َأْخرَبين حمحَمَّ ِد ْبِن َسالَّ حمحَمَّ

ثَ َنا َعْبدح اْلَمِلِك، َعْن َعطَاٍء، َعْن َعائِ  ، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا ِإْسَحاقح ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم »تحِصيبحهح  قَاَل: َحدَّ َشَة، قَاَلْت: َكاَن َرسح
ًبا فَ يحِفيضح َعَلْيِه اْلَماءَ  ن ح ، َويحْصِبحح جح َو يحرِيدح الصَّْوَم فَ يَ َنامح، َوَيْستَ ْيِقظح   َويحِتمُّ ِصَياَمهح«اجْلََنابَةح ِمَن اللَّْيِل َوهح

من    - وهو ابن أبي سليمان الَعْرَزمي-إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الملك    (:4970# قال شعيب في تخريج المسند )
 رجال مسلم، وبقية رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخين. 

 ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ 
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ثَ َنا َكْعبح ْبنح َعْبِد هللِا، َبْصِريٌّ  َأْخرَباََن َعْمرحو ْبنح  س[  [ ]103]   -   3009 ثَ َنا َعْبدح هللِا ْبنح َعْبِد اْلَمِجيِد، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ َعِليٍّ
وَل هللِا َصلَّى   ثَ َنا مَحَّاٌد، َعْن ِإبْ َراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد هللِا، َأنَّ َرسح  َوَسلََّم »َخَرَج يَ ْوًما يف رََمَضاَن، هللاح َعَلْيهِ وََكاَن ثَِقًة قَاَل: َحدَّ

هح يَ ْقطحرح ِمْن ُِجَاٍع َفَمَضى يف َصْوِمِه َذِلَك اْليَ ْوَم«   َورَْأسح
3010   -   [104[ مَحَّاس[  [  َعْن   ، الث َّْوِريِّ َعِن   ، اأْلَْشَجِعيِّ َعِن  النَّْضِر،  أَبحو  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َغْياَلَن،  ْبنح  ودح  حَمْمح َعْن  َأْخرَباََن  ٍد، 

، ُثحَّ َيَظلُّ َصائًِما« ِإبْ َراِهيَم، َعِن اأْلَْسَوِد، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم »خَيْرحجح ِإىَل الْ  هح يَ ْقطحرح  َفْجِر َورَْأسح
َواِب ِمْن حَ   # ْحَمِن: »َهَذا َأْوَلى ِبالصَّ ِديِث َكْعٍب، َوَكْعُب ْبُن َعْبِد هللِا، َفاَل َنْعِرُفُه، َوَحِديُثُه َخَطٌأ. َوَزاِئَدُة َأْثَبُت ِمْن َأِبي  َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ

َواَيِة ُمِغيَرُة ْبُن ِمْقسَ  َواِب، َتاَبَعُه َعَلى َهِذِه الرِ   ٍم« َعاِصٍم َوِمَن النَّْضِر، َوَحِديُث النَّْضِر َأْوَلى ِبالصَّ
َوِد، َعْن  َأْخرَباََن أَبحو َبْكِر ْبنح َحْفٍص َبْصِريٌّ، َعْن محْعَتِمٍر، َعْن أَبِيِه، َعْن محِغريََة، َعْن ِإبْ َراِهيَم، َعِن اأْلَسْ [ س[ ]105]  -  3011

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم »يَ قحومح ِمَن اْلِمْخَضِب ِلَصاَلِة   اْلَغَداِة فَ يَ ْغَتِسلح ُثحَّ َيصحومحهح« َرَواهح أَبحو ِإْسَحاَق،  َعاِئَشَة، قَاَلْت: َكاَن َرسح
 َعِن اأْلَْسَوِد، َعْن َعاِئَشةَ 

ْجٍر، قَاَل: َأْخرَباََن َشرِيٌك، َعْن َأيب ِإْسَحاَق، َعِن اأْلَْسَوِد، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت:س[  [ ]106]  -   3012 َكاَن   َأْخرَباََن َعِليُّ ْبنح حح
هح يَ ْقطحرح ِمْن غحْسِل اجْلََنابَِة، ُثحَّ َيصحومح النَِّبُّ   َذِلَك اْليَ ْوَم«   َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم »خَيْرحجح ِلَصاَلِة اْلَفْجِر َورَْأسح

ْحَمِن: َوَقْد َرَواُه َأُبو ُيوُنَس، َعْن َعاِئَشَة ِبَغْيِر َهَذا اللَّْفظِ  #  َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ

 اغْتِسَالُ الصَّائِمِ 
، َعْن مَحَّاٍد، َعْن إِ س[ [ ]107] -  3015 ْفَيانح ثَ َنا سح ثَ َنا َعْبدح الرَّمْحَِن، قَاَل: َحدَّ اٍر، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َبشَّ بْ َراِهيَم، َعِن  َأْخرَباََن حمحَمَّ

وَل هللِا َصلَّى هللاح  هح يَ ْقطحرح ُثحَّ َيصحومح«اأْلَْسَوِد، َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ َرسح  َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن »خَيْرحجح ِإىَل َصاَلِة الصُّْبِح َورَْأسح
ثَ َنا أَبحو  س[  [ ]108]   - 3016 ثَ َنا زحَهرْيٌ، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا أَبحو ن حَعْيٍم، قَاَل: َحدَّ َلْيَماَن، قَاَل: َحدَّ ِإْسَحاَق، َعِن َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح سح

الصَّ اأْلَ  ِإىَل  »خَيْرحجح  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  َرسح َلَقْد َكاَن  قَاَلْت:  َعاِئَشَة،  َعْن  يَزِيَد،  ْبِن  ًبا ْسَوِد  ن ح جح ، َكاَن  يَ ْقطحرح هح  َورَْأسح اَلِة 
َو يحرِيدح الصَّْوَم«  فَاْغَتَسَل َوهح

 وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِنيَ لِلْخَبَرِ فِيهِ السِّوَاكُ لِلصَّائِمِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ،  
ثَ َنا    * س[[ ]109]  -  3018 ثَ َنا أَبحو َعاِمٍر، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ َلْيَمانح ْبنح عحبَ ْيِد هللِا اْلَغْياَلينُّ اْلَبْصِريُّ َو اْبنح َأْخرَباََن سح ٌد َوهح حمحَمَّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َلْواَل أَ َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َسِعيٍد اْلَمقْ  : قَاَل َرسح ، يَ قحولح َع َأاَب َسِعيٍد اخْلحْدِريَّ ، أَنَّهح مسَِ قَّ َعَلى ربحِيِّ ْن َأشح
َواِك«  أحمَّيِت أَلََمْرِتححْم اِبلسِّ

ثَ َنا  َأْخرَباََن َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح ِإبْ َراِهيَم، دحَحْيمٌ  * س[[ ]110]  -  3019 ، قَاَل: َحدَّ َو اْلَفَزاِريُّ ، َوهح ثَ َنا َمْرَوانح ، قَاَل: َحدَّ َمْشِقيُّ  الدِّ
، َعْن  َو اْبنح َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ِمْهَراَن، قَاَل: َأْخرَبين َسِعيدح ْبنح َأيب َسِعيٍد اْلَمْقربحِيُّ ٌد َوهح ، قَاَل: قَاَل َرسح حمحَمَّ ولح هللِا َأيب َسِعيٍد اخْلحْدِريِّ

َواَك«  َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َلْواَل َأْن يَ ثْ قحَل َعَلى أحمَّيِت َلَفَرْضتح السِّ
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، َعْن أَبِ س[ [ ]111]  -  3027 ، َعْن َأيب َمْعَشٍر، َعْن َسِعيٍد اْلَمْقربحِيِّ ثَ َنا اللَّْيثح َبةح ْبنح َسِعيٍد، قَاَل: َحدَّ َأيب   يِه، َعنْ َأْخرَباََن ق حتَ ي ْ
عِ  أَلََمْرِتححْم  النَّاِس  َعَلى  قَّ  َأشح َأْن  »َلْواَل  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  وَل  َرسح َأنَّ  َريْ َرَة،  اْلوحضحوِء هح َوَمَع  ِبوحضحوٍء  َصاَلٍة  لِّ  ْنَد كح

َواِك«  اِبلسِّ
َبةح ْبنح َسِعيٍد، َعْن َمالِ س[  [ ]112]   -   3032 َريْ َرَة أَنَّهح َأْخرَباََن ق حتَ ي ْ َْيِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َأيب هح ٍك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن محح

لِّ وحضحوٍء« لِّ َصاَلٍة َأْو كح َواِك َمَع كح ْم اِبلسِّ ، َعَلى أحمَِّتِه أَلََمَرهح : »َلْواَل َأْن يحَشقَّ  َكاَن يَ قحولح
َْيِد  َأْخرَباََن  س[  [ ]113]  -   3033 َثِّن اْبنح ِشَهاٍب، َعْن محح دح ْبنح َسَلَمَة، قَاَل: َأْخرَباََن اْبنح اْلَقاِسِم، َعْن َماِلٍك، قَاَل: َحدَّ حمحَمَّ

ْم ابِ  : »َلْواَل َأْن يحَشقَّ َعَلى أحمَِّتِه أَلََمَرهح َريْ َرَة، أَنَّهح َكاَن يَ قحولح َواكِ ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َأيب هح لِّ وحضحوٍء« لسِّ لِّ َصاَلٍة َأْو َمَع كح   َمَع كح
 ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اهللِ بْنِ الْأَشَجِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ 

ْفَيانح ْبنح َحِبيبٍ  * س[[ ]114]  -  3060 ثَ َنا سح ، قَاَل: َحدَّ فح ْبنح مَحَّاٍد اْلَمْعِّنُّ اْلَبْصِريُّ ، َعْن  َأْخرَباََن يحوسح ، َعْن محوَسى ْبِن َعِليٍّ
ولح هللِا   َا: َأَكاَن َرسح َو َصائٌِم؟ أَبِيِه، َعْن َأيب قَ ْيٍس، قَاَل: َأْرَسَلِّن َعْمرحو ْبنح اْلَعاِص ِإىَل أحمِّ َسَلَمَة َأْسَأهلح َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ي حَقبِّلح َوهح

ت ح " َوقَاَل: ِإْن قَاَلْت: اَل، فَ قحْل هلََ  َو َصائٌِم« فَأَتَ ي ْ وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن »ي حَقبِّلحَها َوهح ْرِبح َأنَّ َرسح َها  ا ِإنَّ َعاِئَشَة َتح َها َفَسأَْلت ح
َو َصائٌِم« فَ َقاَلْت: َلَعلَّ  ْرِبح أَنَّهح »َكاَن ي حَقبِّلحَها َوهح : ِإنَّ َعاِئَشَة َتح بًّا فَ َقاَلْت: اَل، فَ قحْلتح َها حح  هح َما َكاَن يَ َتَماَلكح َعن ْ

د به موسى بُن ُعَلي    (:26533# قال شعيب في تخريج المسند ) وهو ليس   -وهو ابن َرباح اللَّْخمي  -إسناده ضعيف، فقد تفرَّ
 ، وبقية رجال اإلسناد ثقات رجال الصحيح.5/125بحجة إذا انفرد، فيما قاله ابُن عبد البر في "التمهيد" 

ثَ َنا عحْبيدح هللِا ْبنح محوَسى، َعْن طَْلَحَة ْبِن ََيََْي، َعْن َعْبِد هللاِ   *س[[ ]115]  -  3061 َلْيَماَن، قَاَل: َحدَّ  ْبِن  َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح سح
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم »ي حَقبِّلح  َو َصائٌِم َوَأاَن َصائَِمٌة«فَ رُّوَخ، َأنَّ أحمَّ َسَلَمَة، قَاَلْت: َكاَن َرسح  ِّن َوهح

 . إسناده حسن(: 26500# قال شعيب في تخريج المسند )
ثَ َنا    * س[[ ]116]   - 3062 ثَ َنا أَبحو أحَساَمَة، َعْن طَْلَحَة ْبِن ََيََْي، قَاَل: َحدَّ َعْبدح هللِا َأْخرَباََن محوَسى ْبنح َعْبِد الرَّمْحَِن، قَاَل: َحدَّ

َو َصائٌِم َوَأانَ ْبنح  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ي حَقبِّلح َوهح  َصائَِمٌة«   فَ رُّوَخ، َعْن أحمِّ َسَلَمَة، قَاَلْت: »َكاَن َرسح
 . إسناده حسن(: 26500# قال شعيب في تخريج المسند )

  أَبِي زَائِدَةَ فِيهِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الشَّعْبِيِّ وَعَلَى زَكَرِيَّا يَعْنِي ابْنَ 
ثَ َنا أَبحو َسْعٍد يَ ْعِّن اأْلَنْ   * س[[ ]117]  -   3063 ثَ َنا محوَسى ْبنح َمْرَواَن، قَاَل: َحدَّ َلْيَماَن، قَاَل: َحدَّ ،  َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح سح َصاِريَّ

دح ْبنح اأْلَْشَعِث، َعْن َعائِ  َثِّن حمحَمَّ َثِّن َصاِلحح ْبنح َأيب َصاِلٍح، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ ولح هللِا َصلَّى هللاح َعْن زََكِرايَّ َشَة، قَاَلْت: َما َكاَن َرسح
َو َصائٌِم«    َعَلْيِه َوَسلََّم »مَيَْتِنعح ِمْن َشْيٍء ِمْن َوْجِهي َوهح

ْحَمِن َهَذا َخَطأٌ  #  .َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ
 صحيح، وهذا إسناد اختلف فيه على زكريا، وهو ابن أبي زايدة ث(: حدي25292# قال شعيب في تخريج المسند )

3064   -   [118[ اأْلََسِديِّ   * س[[  َصاِلٍح  َعْن  َأيب،  َأْخرَبين  قَاَل:  زَاِئَدَة،  َأيب  اْبنح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  أَيُّوَب،  ْبنح  ِزاَيدح  َعِن  َأْخرَباََن   ،
بْ  اأْلَْشَعِث  ْبِن  ِد  حمحَمَّ َعْن   ، ْعِبِّ قَاَلْت:  الشَّ َعاِئَشَة  َعْن  قَ ْيٍس،  ِمْن  »ِن  َشْيٍء  ِمْن  مَيَْتِنعح  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  َرسح َما َكاَن 

َو َصائٌِم«   َوْجِهي َوهح
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 حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة صالح األسدي(: 25291# قال شعيب في تخريج المسند )
ثَ َنا اْبنح   *س[ [ ]119]  -   3065 وِن ْبِن ِمْهَراَن قَاَل: َحدَّ َبٍل، قَاَل:   َأْخرَبين َعْبدح اْلَمِلِك الرَّقِّيُّ ْبنح َعْبِد احْلَِميِد، ِمْن َوَلِد َمْيمح َحن ْ

ِد   حمحَمَّ َعْن   ، ْعِبِّ الشَّ َعِن  َذرِيٍح،  ْبِن  َعبَّاِس  َعْن   ، زََكِرايَّ ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  وَِكيٌع،  ثَ َنا  النَِّبُّ َحدَّ قَاَلْت: َكاَن  َعاِئَشَة،  َعْن  اأْلَْشَعِث،  ْبِن 
َو َصائٌِم«  َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم »اَل مَيَْتِنعح ِمْن َشْيٍء ِمْن َوْجِهي َوهح

 صحيح، وهذا إسناد اختلف فيه على زكريا، وهو ابن أبي زايدة ث(: حدي25292# قال شعيب في تخريج المسند )
َثِّن محَطرٌِّف، َعْن َعاِمٍر، َعْن َمْسرحوٍق، َعْن َعاِئشَ   *س[ [ ]120]  -  3066 ٍد، َعْن َعِبيَدةح، قَاَل: َحدَّ َة،  َأْخرَباََن احلََْسنح ْبنح حمحَمَّ

َقبِّلح َأيَّ َمَكاٍن َشاَء ِمْن وَ  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم »َيَظلُّ َصائًِما فَ ي ح  ْجِهي َحَّتَّ ي حْفِطَر«قَاَلْت: َكاَن َرسح
 الِاخْتِلَافُ عَلَى مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ 

3071  -  [121[ َعْن    *س[ [  الضَُّحى،  َأيب  َعْن  َمْنصحوٍر،  َعْن  ْعَبَة،  شح َعْن  َخاِلٌد،  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َمْسعحوٍد،  ْبنح  ِإمْسَاِعيلح  َأْخرَباََن 
َو َصائِ  وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن »ي حَقبِّلح َوهح َترْيِ ْبِن َشَكٍل، َعْن أحمِّ َحِبيَبَة، َأنَّ َرسح  ٌم«  شح

ا َتاَبَع ُشْعَبَة َعَلى َقْوِلِه َعْن ُأمِ  َحِبيَبَة َوالصَّ  # ْحَمِن: َهَذا َخَطٌأ اَل َنْعَلُم َأَحدا  َواُب ُشَتْيٌر، َعْن َحْفَصةَ َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ
بة على حديث صحيح على خطأ في إسناده، قال النسائي: ال نعلم أحداا تابع شع  (:26762# قال شعيب في تخريج المسند )

 قوله: أمِ  حبيبة، والصواب ُشَتْير بن َشَكل، عن حفصة.
 الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ  

 ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى خَالِدِ بْنِ مِهْرَانَ الْحَذَّاءِ 
، َعنْ   * س[[ ]122]   - 3144 ، قَاَل: َأْخرَباََن أَيُّوبح ، قَاَل: َأْخرَباََن يَزِيدح ثَ َنا ِإْسَحاقح  قَ َتاَدَة َعْن  َأْخرَبين زََكِرايَّ ْبنح ََيََْي قَاَل: َحدَّ

ومح«   َشْهٌر، َعْن ِباَلٍل، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َأْفَطَر احْلَاِجمح َواْلَمْحجح
 صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشب، وهو لم يدرك بالالا.(: 23888# قال شعيب في تخريج المسند )

3149   -  [123[ َبْصِريٌّ   *س[ [  ِإبْ َراِهيَم،  ْبِن  عحَمَر  َعْن  َبْصِريٌّ  فَ يَّاٍض،  ْبنح  َشاذُّ  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َأمْحََد  ْبنح  احلََْسنح  َعْن  َأْخرَباََن   
، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َأْفَطَر احْلَاِجمح َواْلَمْحجح قَ تَ   ومح«  اَدَة، َعِن احلََْسِن، َعْن َعِليٍّ

 ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ 
ثَ َنا  َأْخرَبين أَبحو َبْكِر    * س[ [ ]124]   -   3152 ثَ َنا يَزِيدح ْبنح زحرَْيٍع، قَاَل: َحدَّ َهاِل، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح اْلِمن ْ ثَ َنا حمحَمَّ ، قَاَل: َحدَّ ْبنح َعِليٍّ

»َأفْ  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن   ، َعِليٍّ َعْن  احلََْسِن،  َعِن  َمَطٍر،  َعْن  َعرحوبََة،  َأيب  احلَْ اْبنح  َخاَلَفهح َطَر  ومح«  َواْلَمْحجح اِجمح 
 ى ِرَوايَِتهِ َأْشَعثح ْبنح َعْبِد اْلَمِلِك فَ َرَواهح َعِن احلََْسِن َعْن أحَساَمَة ْبِن زَْيٍد َومَلْ ي حَتاِبْعهح َأَحٌد َعِلْمَناهح َعلَ 

َلْيٌم ْبنح   َعْبَدَة،َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح    * س[[ ]125]   -  3153 ثَ َنا سح ، َعِن احلََْسِن، َعْن أحَساَمَة   قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َأْشَعثح َأْخَضَر، قَاَل: َحدَّ
ومح« ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأْفَطَر يَ ْعِّن احْلَاِجمح َواْلَمْحجح  ْبِن زَْيٍد، قَاَل: قَاَل َرسح

لم  -وهو ابن أبي الحسن البصري - صحيح لغيره، وهذا إسناٌد رجاله ثقات، والحسن  (:21826# قال شعيب في تخريج المسند )
 يسمع من أسامة بن زيد شيئاا 
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 ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ فِيهِ 
3154  -   [126[ َداوحَد،    * س[[  أَبحو  َثِّن  َحدَّ قَاَل:  اٍر،  َبشَّ ْبنح  دح  حمحَمَّ ْبِن  َأْخرَباََن  َعطَاِء  َعْن  محَعاٍذ،  ْبنح  َلْيَمانح  سح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل: 

وَل   َرسح َأنَّ  َيَساٍر  ْبِن  َمْعِقِل  َعْن  احْلََسنح  ْم  هح ِمن ْ اْلَبْصَرِة  َأْهِل  ِمْن  نَ َفٌر  ِعْنِدي  َشِهَد  قَاَل:  اِئِب،  رََأى  السَّ َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا 
وَ  اًل ََيَْتِجمح َوهح ومح« رَجح  َصائٌِم، فَ َقاَل: »َأْفَطَر احْلَاِجمح َواْلَمْحجح
 فيه عطاء بن السائب، وقد اختلط.# قال الهيثمي: 

دح ْبنح فحَضْيٍل، َعْن عَ   * س[[ ]127]  -  3155 حمحَمَّ ثَ َنا  طَاٍء،  َأْخرَباََن ََيََْي ْبنح محوَسى، َوَأمْحَدح ْبنح َحْرٍب، َواللَّْفظح َلهح: قَاَل: َحدَّ
ْم احلََْسنح ْبنح َأيب احْلََسِن َعْن َمْعِقِل ْبِن ِسَناٍن اأْلَْشجَ قَالَ  هح ِعيِّ أَنَّهح قَاَل: َمرَّ َعَليَّ َرسحولح هللِا : َشِهَد ِعْنِدي نَ َفٌر ِمْن َأْهِل اْلَبْصَرِة ِمن ْ

ومح«  َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َوأان َأْحَتِجمح يف ََثَاَن َعْشَرَة ِمْن رََمَضا  َن فَ َقاَل: »َأْفَطَر احْلَاِجمح َواْلَمْحجح
ا َرَوى َهَذا اْلَحدِ  # اِئِب َكاَن َقِد اْخَتَلَط َواَل َنْعَلُم َأنَّ َأَحدا ْحَمِن: َعَطاُء ْبُن السَّ يَث َعْنُه َغْيُر َهَذْيِن َعَلى اْخِتاَلِفِهَما َعَلْيِه  َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ

 ِن َواْخُتِلَف َعَلْيِه ِفيهِ ِفيِه َوهللُا َأْعَلُم، َرَوى َهَذا اْلَحِديَث َأُبو َحرََّة َعِن اْلَحسَ 
 .صحيح لغيره، وهذا إسناد منقطع (:15944# قال شعيب في تخريج المسند )

ثَ َنا َعْبدح الرَّمْحَِن، قَاَل: َحدَّ خت س[  [ ]128]   -   3156 ، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َعْمرحو ْبنح َعِليٍّ ثَ َنا أَبحو  َأْخرَبين زََكِرايَّ ْبنح ََيََْي، قَاَل: َحدَّ
ومح« ق حلْ  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأْفَطَر احْلَاِجمح َواْلَمْحجح ْن؟ قَاَل: َعْن َغرْيِ َواِحٍد  َحرََّة، َعِن احلََْسِن، قَاَل: قَاَل َرسح : َعمَّ تح

ِريِّ َوأَبحو َقَطنٍ ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعلَ   ْيِه َوَسلََّم َوقَ َفهح ِبْشرح ْبنح السَّ
 (. 1937# رواه اإلمام البخاري تعليقا عقب الحديث )

3157  -  [129[ ْبنح  س[  خت  [  ِبْشرح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َمْنصحوٍر،  ْبنح  دح  حمحَمَّ ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  ََيََْي،  ْبنح  زََكِرايَّ  قَاَل: َأْخرَبين   ، ِريِّ السَّ
ْن َرَوى َهَذا احْلَِديَث »َأْفَطرَ  رََّة، قَاَل: َأَمَرين َمطٌَر اْلَورَّاقح َأْن َأْسَأَل احلََْسَن َعمَّ ثَ َنا أَبحو حح ومح« َفَسأَْلتحهح فَ َقاَل: َحدَّ  احْلَاِجمح َواْلَمْحجح

 َلْيِه َوَسلَّمَ َعْن َغرْيِ َواِحٍد ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى هللاح عَ 
3158   -  [130[ قَاَل: س[  خت  [  رََّة،  حح َأيب  َعْن  َقَطٍن،  أَبحو  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َرْيٌج،  سح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:   ، َعِليٍّ ْبنح  َبْكِر  أَبحو   َأْخرَبين 

ْن؟ قَاَل: َعْن   ومح« َعمَّ َغرْيِ َواِحٍد ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ََتبَ َعهح ق حْلتح ِلْلَحَسِن: قَ ْولحَك »َأْفَطَر احْلَاِجمح َواْلَمْحجح
ْيِميُّ  َلْيَمانح الت َّ  سح

، َعْن أَبِيِه، َعِن احلََْسِن، َعْن َغرْيِ َواحِ خت س[  [ ]131]   -   3159 ْعَتِمرح ثَ َنا اْلمح دح ْبنح َعْبِد اأْلَْعَلى، قَاَل: َحدَّ ،  دٍ َأْخرَباََن حمحَمَّ
ومح«   ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَالحوا: »َأْفَطَر احْلَاِجمح َواْلَمْحجح
 ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى لَيْثٍ 

3178   -  [132[ َعْن    * س[[  َخاِلٌد،  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  الطَّاَلَقاينُّ،  يَ ْعقحوَب  ْبنح  َسِعيدح  َعِن  َأْخرَباََن  َعاِئَشَة،  َعْن  َعطَاٍء،  َعْن  لَْيٍث، 
ومح«  النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َأْفَطَر احْلَاِجمح َواْلَمْحجح

 صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث (: 25242# قال شعيب في تخريج المسند )
ثَ َنا أَبحو  َأْخرَبين أَبحو َبْكِر ْبنح َعِليٍّ   *س[[ ]133]  -  3179 ثَ َنا أَبحو النَّْضِر، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َخَلفح ْبنح َساملٍِ ، قَاَل: َحدَّ

ومح«محَعاِويََة، َعْن لَْيٍث، َعْن َعطَاٍء، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: قَاَل َرسحولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأْفطَ    َر احْلَاِجمح َواْلَمْحجح



40 
 

 صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث (: 25242# قال شعيب في تخريج المسند )
ثَ َنا ِفْطٌر، َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَا  * س[[ ]134]   -  3182 َثِّن َأيب قَاَل: َحدَّ َل: قَاَل َأْخرَباََن عحْقَبةح ْبنح قَِبيَصَة، قَاَل: َحدَّ

ومح«   النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأْفَطَر احْلَاِجمح َواْلَمْحجح
ثَ َنا ِفْطٌر، َعْن َعطَاٍء،  َأْخرَباََن َأمْحَدح  * س[ [ ]135]  -  3183 َف، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح يحوسح ثَ َنا حمحَمَّ ، قَاَل: َحدَّ ْيَسابحوِريُّ ْبنح اأْلَْزَهِر الن َّ

ْسَتْحِجمح«  وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َأْفَطَر احْلَاِجمح َواْلمح نَّا َنْسَمعح َأنَّ َرسح  قَاَل: كح
 # مرسل. 

ْحَمِن: َلْيُث ْبُن َأِبي ُسَلْيٍم اَل ُيْحَتجُّ ِبَحِديِثِه َوَقْد ُرِوَي َعْن َعَطاٍء، َعِن اْبِن عَ  #  بَّاٍس ِخاَلُف َهَذاَقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ
ْفَياَن، َعِن اْبِن    * س[[ ]136]   -   3187 َْيدح ْبنح َمْسَعَدَة الَبْصِريٌّ، َعْن سح َرْيٍج، َعْن َعطَاٍء، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َأْخرَباََن محح جح

َو حمحْرٌِم«   َوَسلََّم »َنَكَح َوهح
 # مرسل. 

 ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِنيَ لِخَبَرِ أَبِي مُوسَى عَبْدِ اهللِ بْنِ قَيْسٍ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ 
3195  -  [137[ بْ   *س[[  احلََْسنح  َعْن  َأْخرَباََن  َعرحوبََة،  َأيب  ْبنح  َسِعيدح  ثَ َنا  قَاَل: َحدَّ ِعَباَدَة،  ْبنح  َرْوحح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  ِإْسَحاَق،  نح 

َو َيَْ  ، َعْن َأيب رَاِفٍع، قَاَل: َدَخْلتح َعَلى َأيب محوَسى لَْياًل، َوهح َزينِّ : َأاَل َمَطٍر، َعْن َبْكِر ْبِن َعْبِد هللِا اْلمح  َكاَن َهَذا هَنَارًا؟ َتِجمح، فَ قحْلتح
: »َأْفَطَر احلَْ  وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قحولح ْعتح َرسح ومح« قَاَل: أحَهرِيَق َدِمي َوَأاَن َصائٌِم، َوَقْد مسَِ  اِجمح َواْلَمْحجح

ْحَمِن: َهَذا َخَطٌأ، َوَقْد َوَقَفُه َحْفٌص  #  َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ
ثَ َنا َسِعيٌد، َعْن َمَطٍر، َعْن َبْكِر ْبِن َعْبدِ   *س[[ ]138]  -  3196 ثَ َنا َحْفٌص، قَاَل: َحدَّ َسنْيح ْبنح َمْنصحوٍر، قَاَل: َحدَّ   َأْخرَباََن حح

 َسى، أَنَّهح قَاَل َومَلْ يَ ْرفَ ْعهح هللِا، َعْن َأيب رَاِفٍع، َعْن َأيب محو 
ثَ َنا َسِعيٌد، َعْن بَ ْعِض، َأْصَحاِبهِ   *س[[ ]139]   -   3197 ثَ َنا َعْبدح اأْلَْعَلى، قَاَل: َحدَّ اٍر، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َبشَّ َعْن اْبِن   َأْخرَباََن حمحَمَّ

ومح« بحريَدَة، َعْن َأيب محوَسى، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَليْ   ِه َوَسلََّم قَاَل: »َأْفَطَر احْلَاِجمح َواْلَمْحجح
ثَ َنا َسِعيدح ْبنح َعاِمٍر، َعْن َسِعيٍد، َعْن َصاِحٍب، َلهح َعْن َعْبِد هللاِ   *س[[ ]140]  -  3198  ْبِن  َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح اأْلَْزَهِر، قَاَل: َحدَّ

وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَ ب حَرْيَدَة، قَاَل: دحِخَل َعَلى َأيب محوَسى بِ  َو ََيَْتِجمح، َفِقيَل َلهح َلْو َكاَن َهَذا هَنَارًا قَاَل ِإنَّ َرسح اَل:  َلْيٍل َوهح
ومح«   »َأْفَطَر احْلَاِجمح َواْلَمْحجح

ثَ َنا َسِعيدح ْبنح َأيب َعرحوبَ   *س[[ ]141]   -  3199 ثَ َنا َحْفٌص، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ ْيَسابحوِريُّ َسنْيح ْبنح َمْنصحوٍر الن َّ َة، َعْن َأْخرَباََن حح
: َهالَّ َكاَن َهذَ  َو ََيَْتِجمح لَْياًل فَ قحْلتح ا هَنَارًا؟ فَ َقاَل: َتَْمحرحين َأْن أحَهرِيَق  َأيب َماِلٍك، َعْن ابن بحريَدَة، قَاَل: َدَخْلتح َعَلى َأيب محوَسى َوهح

: »َأْفَطَر احْلَاِجمح َواْلَمْحجح  ْعتح َرسحوَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قحولح  ومح«َدِمي َوَأاَن َصائٌِم، َوَقْد مسَِ
 ذِكْرُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ 

ْعتح مححَ   *س[[ ]142]   -  3224 ، قَاَل: مسَِ ْعَتِمرح ْيًدا، َعْن َأيب َأْخرَباََن ِإْسَحاقح ْبنح ِإبْ َراِهيَم ْبِن خَمَْلِد ْبِن ِإبْ َراِهيَم، قَاَل: َأْخرَباََن اْلمح
َلِة  َص النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يف اْلقحب ْ تَ وَكِِّل، َعْن َأيب َسِعيٍد، قَاَل: »رَخَّ َص يف احلَِْجاَمِة ِللصَّائِِم«  اْلمح  ِللصَّائِِم َورَخَّ
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 رجاله رجال الصحيح: 3/173# قال الهيثمي في مجمع الزوائد 

 الِاخْتِلَافُ عَلَى خَالِدٍ الْحَذَّاءِ 
3228   -   [143[ َف،    *س[[  يحوسح ْبنح  ِإْسَحاقح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َسِعيٍد،  ْبنح  ِإبْ َراِهيمح  َأيب  َأْخرَباََن  َعْن  َخاِلٍد،  َعْن  ْفَياَن،  سح َعْن 

َص يف احلَِْجاَمِة لِ  ، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم »رَخَّ تَ وَكِِّل، َعْن َأيب َسِعيٍد اخْلحْدِريِّ  لصَّائِِم«اْلمح
 رجاله رجال الصحيح: 3/173# قال الهيثمي في مجمع الزوائد 

 الصَّائِمُ إِذَا سُبَّ وَهُوَ قَائِم  مَا يَفْعَلُ  
دح ْبنح َحاِتٍِ قَاَل: َأْخرَباََن ِحبَّانح قَاَل: َأْخرَباََن َعْبدح هللِا، َعِن اْبِن َأيب ِذْئٍب، َعنْ س[ [ ]144]  -  3246 َعْجاَلَن، َعْن   َأْخرَباََن حمحَمَّ

َريْ َرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوسَ  ْنَت قَائًِما َأيب هح لََّم قَاَل: " اَل َتْسَتابَّ َوأَْنَت َصائٌِم، فَِإْن َسبََّك َأَحٌد فَ قحْل: ِإيّنِ َصائٌِم، َوِإْن كح
 فَاْجِلْس " 

هو في الصحيح بنحوه غير قوله: وإن كنت قائما فاجلس. وقال شعيب في تخريج :  1/393قال الهيثمي في موارد الظمآن  #  
 (: صحيح.10564)المسند 

 فِي الصَّائِمِ يُجْهَدُ 
ويفٌّ ثَِقٌة َعْن    *س[[ ]145]  -  3258 َو اْبنح اْلَقاِسِم أَبحو زحبَ ْيٍد كح ثَ ٌر، َوهح َبةح ْبنح َسِعيٍد قَاَل: َأْخرَباََن َعب ْ ،  َأْخرَباََن ق حتَ ي ْ ْيِميِّ َلْيَماَن الت َّ سح

َا َصاَمْت يف رََمَضاَن فَأحْجِهَدْت فََأَمَرَها النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّ َعْن َأيب اْلَعاَلِء ْبِن  رِي، َعْن َعاِئَشَة، »َأهنَّ خِّ  َم َأْن ت حْفِطَر«الشِّ
ثَ َنا بَِقيَّةح قَاَل: حَ   *س[ [ ]146]  -  3259 دح ْبنح َعْمِرو ْبِن َحَناَن مِحِْصيٌّ قَاَل: َحدَّ َلْيَماَن َأْخرَباََن حمحَمَّ َثِّن يَزِيدح ْبنح َهارحوَن، َعْن سح دَّ

ولح هللاِ  َا َضعحَفْت يَ ْوًما َعْن َصْوِم رََمَضاَن فََأَمَرَها َرسح ، َعْن َأيب اْلَعاَلِء، َعْن َعاِئَشَة، »َأهنَّ ْيِميِّ  َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن تَ ْقِضَي الت َّ
»  َمَكانَهح يَ ْوَمنْيِ

ثَ َنا َخاِلٌد، َعْن َأيب اْلَعاَلِء، َعنْ   *س[ [ ]147]  -  3260 ثَ َنا َعْبدح اأْلَْعَلى قَاَل: َحدَّ اٍر قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َبشَّ  َعاِئَشَة،  َأْخرَباََن حمحَمَّ
«، قَاَل َخاِلٌد: َوأَ  َا: »َأْفَطَرْت يَ ْوًما فَأحِمَرْت َأْن تَ ْقِضَي يَ ْوًما«، َأْو قَاَل: »يَ ْوَمنْيِ  اَن َأْجَرأح َعَلى يَ ْوَمنْيِ َأهنَّ

3261   -   [148[ َعْبِد    * س[[  ْبِن  يَزِيَد  َعْن  َخاِلٌد،  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  اِب  اْلَوهَّ َعْبدح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  اٍر  َبشَّ ْبنح  دح  حمحَمَّ ْبِن  َأْخرَباََن  هللِا 
فَأَ  الصَّْومح  َفَجَهَدَها  يَ ْوًما  »َصاَمْت  َعاِئَشَة  َأنَّ  رِي،  خِّ َوَسلََّم الشِّ َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  ِللنَِّبِّ  َذِلَك  َرنَّ  أَلَذْكح َحْفَصةح:  فَ َقاَلْت  ْفَطَرْت«، 

رح َلهح، فََأْحِسبحهح َأَمَرَها َأْن َتصحوَم يَ ْوًما َأْو يَ ْومَ  وَن َأاَن َأذْكح  نْيِ فَ َقاَلْت َعاِئَشةح: اَل تَ ْفَعِلي َحَّتَّ َأكح
 حِلَّةِ الْفِطْرِ إِثْمُ مَنْ أَفْطَرَ قَبْلَ تَ 

 ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى شُعْبَةَ 
3273   -  [149[ بْ   * س[[  َلْيمح  سح َثِّن  َحدَّ قَاَل:  َجاِبٍر  اْبنح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  اْلَولِيدح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َخاِلٍد  ْبنح  ودح  حَمْمح َعاِمٍر  َأْخرَبين  نح 

َنا َأاَن   : »بَ ي ْ وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قحولح ْعتح َرسح َثِّن أَبحو أحَماَمَة قَاَل: مسَِ « َوَساَق قَاَل: َحدَّ َعيَّ اَلِن فََأَخَذا ِبَضب ْ اَنئٌِم ِإْذ َأََتين رَجح
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ْم َتسِ  : »َمْن َهؤحاَلِء؟« احْلَِديَث، َوِفيِه قَاَل: " ُثحَّ اْنطََلَقا يب فَِإَذا قَ ْوٌم محَعلَّقحوَن ِبَعَراِقيِبِهْم، محَشقََّقٌة َأْشَداق حهح ْم َدًما، ق حْلتح يلح َأْشَداق حهح
ودح َوالنََّصاَرى«،   قَاَل: َهؤحاَلءِ  لَِّة َصْوِمِهْم، فَ َقاَل: »َخاَبِت اْليَ هح  الَِّذيَن ي حْفِطرحوَن قَ ْبَل َتَِ

وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َأْو َشْيٌء  َعهح أَبحو أحَماَمَة ِمْن َرسح َلْيٌم: َفاَل َأْدِري َشْيٌء مسَِ َْتَصٌر. قَاَل سح  ِمْن رَْأِيِه، خمح
 يف صوم املرأة بغري إذن زوجها   ما جاء 

3276   -   [150[ رَبِيعَ   * س[[  ْبِن  َجْعَفِر  َعْن  اللَّْيِث،  َعِن  اللَّْيِث،  ْبنح  َعْيبح  شح ثَ َنا  قَاَل: َحدَّ َلْيَماَن  سح ْبنح  الرَّبِيعح  َعْن  َأْخرَباََن  َة، 
ولح هللِا َصلَّى هللاح عَ  ْرمحَز قَاَل: قَاَل َرسح َها َشاِهٌد ِإالَّ ِبِِْذنِِه« َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن هح  َلْيِه َوَسلََّم: »اَل َتصحومح اْلَمْرَأةح َوَزْوجح

 # مرسل. 

 ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ 
ِتِه، َعاِئَشَة بِْنتِ س[  [ ]151]   -   3286 ، َعْن طَْلَحَة ْبِن ََيََْي، َعْن َعمَّ ْفَيانح ثَ َنا سح دح ْبنح َمْنصحوٍر قَاَل: َحدَّ  طَْلَحَة،  َأْخرَباََن حمحَمَّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فَ قحْلَنا: ِإنَّ ِعْنَداَن َحْيسً  َنا َرسح ا َقْد َخَبْأاَنهح َلَك قَاَل: »قَ ّرِبحوهح« فََأَكَل، َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: َدَخَل َعَلي ْ
ْنتح َأَرْدتح الصَّْوَم َوَلِكْن َأصحومح يَ ْوًما َمَكانَهح«   َوقَاَل: »ِإيّنِ َقْد كح

ْحَمِن: َهَذا اللَّْفُظ َخَطٌأ، َقْد َرَوى َهَذا اْلَحِديَث َجَماَعٌة َعْن َطْلَحَة َفَلمْ  #  َيْذُكْر َأَحٌد ِمْنُهْم »َوَلِكْن َأُصوُم َيْوماا َمَكاَنُه«  َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ
3287   -   [152[ اْلَقاِسِم، س[  [  ْبنح  َخطَّابح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َلْيَماَن  سح ْبنح  َعاََف  اْلمح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  عحْثَماَن  ْبنح  َعِليُّ  َعْن    َأْخرَباََن 

َصْيٍف، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  َجَع ، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َدَخَل َعَلى َحْفَصَة َوَعاِئَشَة َوَهحَا َصائَِمَتاِن، ُثحَّ َخَرَج فَ رَ خح
فََأعْ  الطََّعام  َهَذا  لََنا  أحْهِدَي  َوَلِكْن  بَ َلى،  قَالََتا:  ؟«  َصائَِمَتنْيِ واَن  َتكح »َأمَلْ  فَ َقاَل:  اَلِن  َتَْكح يَ ْوًما جَ َوَهحَا  »صحوَما  قَاَل:  ِمْنهح  فََأَكْلَنا  بَ َنا 

ْحَمِن: َهَذا اْلَحِديُث ُمْنَكٌر َوُخَصْيٌف َضِعيٌف ِفي اْلَحِديِث َوَخطَّاٌب ال ِعْلَم ِلي ِبِه َوا  #َمَكانَهح«   َواُب َحِديُث َمْعَمٍر َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ لصَّ
 َوَماِلٍك َوُعَبْيِد هللِا. 

 بمعناه. (735) (، والترمذي2457ود )أخرجه أبو دا# 

 مَا يُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ أَنْ يُفْطِرَ عَلَيْهِ 
ثَ َنا يَزِيدح ْبنح عَ  *س[[ ]153]  - 3304 َو اْبنح آَدَم قَاَل: َحدَّ ِْمِذيُّ قَاَل: َأْخرَباََن ََيََْي َوهح ْبِد اْلَعزِيِز، َأْخرَباََن محوَسى ْبنح ِحَزاٍم الرتِّ

إِ َعْن   »يَ ْبَدأح  َوَسلََّم َكاَن  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  النَِّبَّ  َأنَّ  أََنٍس،  َعْن  َمْرمَيَ،  َأيب  ْبِن  ب حَرْيِد  َعْن  َرَواهح  رَقَ َبَة،  احْلَِديثح  َهَذا  اِبلتَّْمِر«،  َأْفَطَر  َذا 
ْعَبةح، َعْن ب حَرْيٍد َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم محْرَساًل  ْعَبةح َأْحَفظح ِمَّْن َرَوى َهَذا احْلَِديثَ شح  ، َوشح

 .إسناده صحيح (: 2117قال األلباني في السلسلة الصحيحة )# 
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 كِتَابُ الِاعْتِكَافِ   
 هَلْ يَعِظُ الْمُعْتَكِفُ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِنيَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ 

ِد ْبِن إِ   *س[[ ]154]  -  3346 ثَ َنا َبْكٌر يَ ْعِّن اْبَن محَضَر، َعِن اْبِن اهْلَاِد، َعْن حمحَمَّ َبةح ْبنح َسِعيٍد قَاَل: َحدَّ بْ َراِهيَم، َعْن َأْخرَباََن ق حتَ ي ْ
َوَسلَّمَ  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  وَل  َرسح َع  مسَِ أَنَّهح  اأْلَْنَصاِر  ِمَن  ٍل،  رَجح َعْن  َيَساٍر،  ْبِن  النَّاَس َعطَاِء  يَ ْوًما فَ َوَعَظ  اْلَمْسِجِد  ُمحَاِوٌر يف  َو  َوهح  

بَ ْعضحكح  ََيَْهْر  َفاَل  رَبَّهح  ي حَناِجي  َو  َوهح ِإالَّ  محَصلٍّ  ِمْن  لَْيَس  »ِإنَّهح  قَاَل:  ُثحَّ  ْم،  َورَغَّبَ هح ْم  رَهح اِبْلقحْرآِن«َوَحذَّ بَ ْعٍض  َعَلى   ْم 
دح    *س[[ ]155]   -   3347 ِد  َأْخرَباََن حمحَمَّ َعْيٍب، َعِن اللَّْيِث قَاَل: َأْخرَباََن اْبنح اهْلَاِد، َعْن حمحَمَّ ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكِم، َعْن شح

هللاِ  وَل  َع َرسح مسَِ أَنَّهح  بَ َياَضَة  ِمْن َبِّن  اأْلَْنَصاِر  ِمَن  ٍل،  رَجح َعْن  َيَساٍر،  ْبِن  َعطَاِء  َعْن  ِإبْ َراِهيَم،  هللاح ْبِن  ََنَْوهح  َصلَّى  َفذََكَر  َوَسلََّم  َعَلْيِه    
3348   -   [156[ حمحَ   * س[ [  َعْن  اهْلَاِد،  اْبنح  َأْخرَباََن  قَاَل:  اللَّْيثح  َأْخرَباََن  قَاَل:  َعْيٍب  شح َعْن  هللِا،  َعْبِد  ْبنح  دح  حمحَمَّ ْبِن  َأْخرَباََن  ِد  مَّ

وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم  ِإبْ َراِهيَم، َعْن َأيب َحازٍِم َمْوىَل اْلِغَفارِيِّنيَ  ثَهح َهَذا احْلَِديَث َعِن اْلبَ َياِضيُّ َعْن َرسح  ، أَنَّهح َحدَّ
ِه ْبُن َسِعيٍد َفَرَواُه َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْبَراِهيَم َعْن َأِبي سَ  # ْحَمِن: َخاَلَفُه َعْبُد َربِ   َلَمةَ َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ

3349  -  [157[ َسعِ   *س[[  ْبِن  رَبِِّه  َعْبِد  َعْن  ْعَبةح  شح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َداوحَد  أَبحو  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َغْياَلَن  ْبنح  ودح  حَمْمح قَاَل:  َأْخرَباََن  يٍد 
ٍل، ِمْن َبِّن بَ َيا َد ْبَن ِإبْ َراِهيَم َعْن َأيب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن َعْن رَجح ْعتح حمحَمَّ وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم  مسَِ َضَة ِمَن اأْلَْنَصاِر َأنَّ َرسح

َا ي حَناِجي رَبَّهح َفاَل ت َ  ْم ِإَذا َكاَن يف الصَّاَلِة، فَِإُنَّ ْم اِبْلقحْرآِن«  اْعَتَكَف اْلَعْشَر ِمْن رََمَضاَن َوقَاَل: »ِإنَّ َأَحدحكح  ْرفَ عحوا َأْصَواَتكح
 (: صحيح. 1597السلسلة الصحيحة ) # قال األلباني في

َثِّن ََيََْي ْبنح َسِعيٍد،  * س[ [ ]158]  -  3350 دح ْبنح َسَلَمَة قَاَل: َأْخرَباََن اْبنح اْلَقاِسِم، َعْن َماِلٍك قَاَل: َحدَّ ِد   َأْخرَباََن حمحَمَّ َعْن حمحَمَّ
اِر، ْم يحَصلُّوَن  ْبِن ِإبْ َراِهيَم ْبِن احْلَاِرِث، َعْن َأيب َحازٍِم التَّمَّ وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َخَرَج َعَلى النَّاِس َوهح ، َأنَّ َرسح َعِن اْلبَ َياِضيِّ

َصلَِّي ي حَناِجي رَبَّهح فَ ْليَ ْنظحْر َماَذا ي حَناِجيِه ِبهِ  ْم َعَلى بَ ْعٍض اِبْلقحْرآِن«  ، َواَل ََيَْهْر ب َ َوَقْد َعَلْت َأْصَواَِتحْم اِبْلِقَراَءِة، فَ َقاَل: »ِإنَّ اْلمح ْعضحكح
ْحَمِن: َأْرَسَلُه اْبُن اْلُمَباَرِك واللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َوَيِزيُد ْبُن َهاُروَن. #  َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ

َباَرِك، َعْن ََيََْي ْبِن َسِعيٍد، َعْن حمحَ   * س[[ ]159]   -  3351 َو اْبنح اْلمح َوْيدح ْبنح َنْصٍر قَاَل: َأْخرَباََن َعْبدح هللِا َوهح ِد ْبِن  َأْخرَباََن سح مَّ
 ِإبْ َراِهيَم، َعْن َأيب َحازٍِم، محْرَساًل 

ثَ َنا    * س[[ ]160]  -   3352 َحدَّ قَاَل:  َسِعيٍد  ْبنح  َبةح  ق حتَ ي ْ َعْن َأيب  َأْخرَباََن  ِإبْ َراِهيَم،  ْبِن  ِد  حمحَمَّ َعْن  َسِعيٍد،  ْبِن  ََيََْي  َعْن   ، اللَّْيثح
َصلِّيَ  اْلمح »ِإنَّ  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  وَل  َرسح َأنَّ  َقِدميًا:  وََكاَن  اأْلَْنَصاِر،  َمْوىَل  ََنَْوهح.َحازٍِم  َفذََكَر   » 

3353  -  [161[ دَ َأْخربََ   *س[ [  حمحَمَّ َأنَّ  َسِعيٍد،  ْبِن  ََيََْي  َأْخرَباََن  قَاَل:  َهارحوَن  ْبنح  يَزِيدح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َلْيَماَن  سح ْبنح  َأمْحَدح  ْبَن  اَن   
قَاَل، َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  وَل  َرسح َأنَّ  اأْلَْنَصاِر  َمْوىَل  َحازٍِم،  َأيب  َعْن  َأْخرَبَهح  ََنَْوهح.   ِإبْ َراِهيَم،   َفذََكَر 

ْر َأاَب َحازٍِم َأْخرَباََن    *س[ [ ]162]  -  3354 رَْيٍ َعْن ََيََْي ْبِن َسِعيٍد َومَلْ َيْذكح َسنْيح ْبنح َمْنصحوٍر  قَاَل أَبحو َعْبِد الرَّمْحَِن: َوَرَواهح اْبنح ُنح حح
ثَ َنا ََيََْي  رَْيٍ قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َعْبدح هللِا ْبنح ُنح ٍل ِمْن قَ ْوِمِه ََنَْوهح قَاَل: َحدَّ ِد ْبِن ِإبْ َراِهيَم، َعْن رَجح  ، َعْن حمحَمَّ

 تَرْجِيلُ الْمُعْتَكِفِ رَأْسَهُ 
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، َعْن عحْرَوَة، عَ [ ]163]   -   3368 ، َعِن الزُّْهِريِّ ، َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ ثَ َنا اْلَولِيدح ْن َعاِئَشَة،  س[ َأْخرَباََن َعْمرحو ْبنح عحْثَماَن قَاَل: َحدَّ
َو محْعَتِكٌف يف اْلَمْسِجِد فَ يَ تَّكِ  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم »َيَْتِيِّن َوهح ْجَرِت فََأْغِسلح رَْأَسهح قَاَلْت: َكاَن َرسح ئح َعَلى َعتَ َبِة اَبِب حح

ْجَرِت َوَسائِرحهح يف اْلَمْسِجِد«  َوَأاَن يف حح
 (: إسناده صحيح على شرط الشيخين.24564# قال شعيب في تخريج المسند )

 غَسْلُ الْمُعْتَكِفِ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ 
ثَ َنا مَحَّادح ْبنح َسَلَمَة، َعْن مَحَّاٍد،    س[ َأْخرَبين أَبحو َبْكرِ [ ]164]   -   3372 اِج قَاَل: َحدَّ ْبنح َعِليٍّ قَاَل: َأْخرَباََن ِإبْ َراِهيمح ْبنح احْلَجَّ

ْسِجِد فَ يحْخرِجح رَْأَسهح فََأْغِسلحهح  ا يف اْلمَ َعْن ِإبْ َراِهيَم، َعِن اأْلَْسَوِد، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: َكاَن َرسحولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم »محْعَتِكفً 
 اِبخلِْْطِميِّ َوَأاَن َحاِئٌض« 

 حديث صحيح، وهذا إسناد حسن.(: 26248# قال شعيب في تخريج المسند )

 الْتِمَاسُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي التِّسْعِ وَالسَّبْعِ وَالْخَمْسِ 
الطَّوِ   [*س[ ]165]   -   3382 َْيٍد  محح َعْن  َماِلٍك،  َعْن  اْلَقاِسِم،  ْبنح  الرَّمْحَِن  َعْبدح  َأْخرَباََن  قَاَل:  َسَلَمَة  ْبنح  دح  حمحَمَّ َعْن  َأْخرَباََن  يِل، 

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يف رََمَضاَن، فَ َقاَل: »ِإيّنِ  َنا َرسح اَلِن  أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: َخَرَج َعَلي ْ َلَة َحَّتَّ َتاَلَحى رَجح  أحرِيتح َهِذِه اللَّي ْ
اِبَعِة َواخْلَاِمَسِة«   فَ رحِفَعْت، فَاْلَتِمسحوَها يف التَّاِسَعِة َوالسَّ

 عَلَامَةُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ 
ث َ   [*س[ ]166]  -  3397 ٌد قَاَل: َحدَّ ثَ َنا حمحَمَّ اٍر قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َبشَّ َذيْ َفَة، َأْخرَباََن حمحَمَّ َع َأاَب حح ْعَبةح، َعْن َأيب ِإْسَحاَق، أَنَّهح مسَِ َنا شح

َلَة الْ  ٍل، ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َنَظْرتح ِإىَل اْلَقَمِر لَي ْ ثح َعْن رَجح َقْدِر فَ َرأَيْ تحهح َكأَنَّهح فَ َلقح َجْفَنٍة« قَاَل أَبحو َيحَدِّ
ونح َذِلَك َصِبيَحَة َثاَلٍث َوِعْشرِينَ إِ  َا َيكح  ْسَحاَق: ِإُنَّ

 (: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابيه 23129# قال شعيب في تخريج المسند )

 لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي كُلِّ رَمَضَانَ 
َثِّن أَبحو   [*س[ ]167]  -  3413 اٍر قَاَل: َحدَّ ثَ َنا ِعْكرَِمةح ْبنح َعمَّ ثَ َنا ََيََْي قَاَل: َحدَّ زحَمْيٍل مِسَاٌك   َأْخرَباََن َعْمرحو ْبنح َعِليٍّ قَاَل: َحدَّ

  : ق حْلتح قَاَل:  َذرٍّ  َأيب  َعْن  أَبِيِه،  َعْن  َمْرَثٍد،  ْبِن  َماِلِك  َعْن   ، احْلََنِفيُّ اْلَولِيِد  اْبنح  َو  لِّ َوهح َأيف كح اْلَقْدِر  َلِة  لَي ْ َعْن  َأْخرِبْين  هللِا  وَل  َرسح اَي 
ونح َمَع اأْلَْنِبَياِء، َوِإَذا رحِفعحوا رحِفَعْت َأْو ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَيا : َأفَ َتكح َمِة؟ قَاَل: »اَل َبْل ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة«  رََمَضاَن ِهي؟ قَاَل: »نَ َعْم«، ق حْلتح

َث رَ  َحدَّ ف َ ُثحَّ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  وِل  َرسح فَاْهتَ بَ ْلتح َغْفَلَة  َث  َوَحدَّ َوَسلََّم  هللاح َعَلْيِه  َصلَّى  هللِا  ولح  َأيِّ  سح يف  ي  َوأحمِّ أبَِيب   : قحْلتح
ولح   َث َرسح َث فَاْهتَ بَ ْلتح َغْفَلَة َرسحوِل رََمَضاَن ِهي؟ قَاَل: »يف اْلَعْشِر اأْلحَوِل َواْلَعْشِر اأْلََواِخِر« ُثحَّ َحدَّ هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َوَحدَّ

وَل هللِا، يف َأيِّ اْلِعْشرِيَن ِهي؟ قَاَل: »يف الْ  ي اَي َرسح : أبَِيب َوأحمِّ ولح هللِا هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ق حْلتح َث َرسح َعْشِر اأْلََواِخِر« ُثحَّ َحدَّ
: أبَِيب وَ َصلَّ  َث فَاْهتَ بَ ْلتح َغْفَلَة َرسحوِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ق حْلتح وَل هللِا، أحْقِسمح َعَلْيَك ِبَقِّي ى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َوَحدَّ ي اَي َرسح أحمِّ

ْبِع اأْلََواِخِر، اَل َتْسأَْلِّن َعْن َشْيٍء َلَما َأْخرَبِْتِّن يف َأيِّ اْلَعْشِر ِهي فَ َغِضَب َعَليَّ َغَضًبا مَلْ يَ غْ  َلهح ِمثْ َلهح ُثحَّ قَاَل: »يف السَّ َضْب َعَليَّ قَ ب ْ
 بَ ْعَدَها«
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إسناده ضعيف، مرثد بن عبد هللا الزِ م اني لم يرو عنه سوى ابنه مالك، وقال الذهبي   (:21499# قال شعيب في تخريج المسند )
 : فيه جهالة. وذكره ابن حبان في "الثقات" 4/87في "الميزان" 
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 كِتَابُ الْمُحَارَبَةِ   
 ( الْمُحَارَبَةِ )ال يوجد زوائد على الستة يف كِتَابُ  
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 كِتَابُ املناسك 
 طَوَافُ الْمُفْرِدِ 

َثِّن َعْبدح  *س[ [ ]168]  -  3892 ويفُّ، َعْن محاَلزِِم ْبِن َعْمٍرو، َوذََكَر َكِلَمًة َمْعَناَها َحدَّ ِريِّ اْلكح هللِا ْبنح َبْدٍر،   َأْخرَباََن َهنَّادح ْبنح السَّ
َة، َفطحْفَنا اِبْلبَ ْيِت أحْسبحوًعا،  اًجا َحَّتَّ َورَْداَن َمكَّ جَّ ٌل   قَاَل: َخَرْجتح يف اَنٍس َمَع َأْصَحايب حح ، فَِإَذا رَجح َنا َخْلَف اْلَمَقاِم رَْكَعَتنْيِ َوَصلَّي ْ

اجً  جَّ : ِمْن َأْهِل اْلَمْشِرِق، ِمْن َأْهِل اْلَيَماَمِة، فَ َقاَل: َأحح اًجا،  َجاِلٌس َعَلى زَْمَزَم، فَ َقاَل: َمْن أَنْ تحْم؟ ق حْلتح جَّ ارًا؟ ق حْلَنا: حح ا َقِدْمتحْم َأْم عحمَّ
ْم ن َ  ْنتح َأفْ َعلح َهَكَذا، َفَسأَْلتح َمْن َهَذا؟ فَ َقالحوا:قَاَل: فَِإنَّكح لَّ َذِلَك كح : َقْد َحَجْجتح ِمَرارًا كح ْم، فَ قحْلتح كح َهَذا اْبنح َعبَّاٍس،    َقْضتحْم َحجَّ

ارًا؟،  ُثحَّ َخَرْجَنا ِمْن َوْجِهَنا َحَّتَّ ََنِْتَ َعْبَد هللِا ْبَن عحَمَر فََأْخرَباَْنهح َما قَاَل لََنا اْبنح  اًجا َقِدْمتحْم َأْم عحمَّ جَّ ْم اِبهلِل، َأحح  َعبَّاٍس: فَ َقاَل: أحذَكِّرحكح
مْ  لُّهح اًجا، قَاَل: »فَِإنَّ َنِبَّ هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأاَب َبْكٍر َوعحَمَر َوعحْثَماَن كح جَّ : حح ، فَ َفَعَل َما فَ َعْلتحْم« ق حْلتح   َقْد َحجَّ

(: إسناده صحيح، مالزم بن عمرو روى له األربعة، ووثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة  5939يب في تخريج المسند )# قال شع
والنسائي، وقال أبو داود: ال بأس به، وقال أبو حاتم: ال بأس به، صدوق، وذكره ابن حبان في"الثقات"، وعبد هللا بن بدر: ثقة  

 روى له أصحاب السنن.

 الْمِحْجَنِ تَقْبِيلُ  
ِد ْبِن َعْرَعَرَة، قَاَل:    س[ [ ]169]   -   3911 َثِّن ِإبْ َراِهيمح ْبنح حمحَمَّ ثَ َنا ََيََْي َأْخرَبين عحْثَمانح ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن َخْرزَاذ، قَاَل: َحدَّ َحدَّ

ْعَبةح، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن ُمحَاِهِد ْبِن   ثَ َنا شح وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم »َكاَن ْبنح َسِعيٍد، قَاَل: َحدَّ َجرْبٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َرسح
 َيْسَتِلمح الرُّْكَن مبِْحَجِنِه، َوي حَقبِّلح اْلِمْحَجَن«

 (، وليس فيه تقبيل المحجن.713، والنسائي )(1877(، وأبو داود )1272(، ومسلم )1607أخرجه البخاري )# 

 لَى النَّاقَةِ بِعَرَفَةَ الْخُطْبَةُ عَ 
3988   -   [170[ عحَمرَ   [* س[  ْبِن  ِحْذميَِ  ْبِن  زَْيِد  ْبِن  محوَسى  َعْن  محِغريََة،  َعْن  َجرِيٌر،  َأْخرَباََن  قَاَل:  ْجٍر،  حح ْبنح  َعِليُّ    َأْخرَباََن 

وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قحولح يف ِخْطَبِتهِ  ْعتح َرسح ِه، قَاَل: مسَِ ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ ْعِديِّ وا  ي َ السَّ ِة اْلَوَداِع: »اْعَلمح ْوَم َعَرَفَة يف َحجَّ
ْم َهَذا ْرَمِة َشْهرِكح ْم َهَذا، َكحح ْرَمِة يَ ْوِمكح ْم َكحح ْم َحَراٌم َعَلْيكح ْم َوَأْعَراَضكح ْم َوَأْمَواَلكح ْم َهَذا« َأنَّ ِدَماءَكح ْرَمِة بَ َلدِكح  ، وََكحح

 يره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة موسى بن زياد بن ِحذيم وأبيه(: حديث صحيح لغ 18966# قال شعيب في تخريج المسند )

 فَضْلُ يَوْمِ النَّحْرِ 
4082   -  [171[ ثَ نَ   [*س[  َحدَّ قَاَل:   ، اْلَفَزاِريُّ محَعاِويََة  ْبنح  َمْرَوانح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:   ، اْلَوزَّانح ٍد  حمحَمَّ ْبنح  أَيُّوبح  َماِلٍك  َأْخرَبين  أَبحو  ا 

وَل هللِا َصلَّى هللاح  ، قَاَل: رَأَْيتح َرسح ثَ َنا ن حبَ ْيطح ْبنح َشرِيٍط اأْلَْشَجِعيُّ ، قَاَل: َحدَّ َعَلْيِه َوَسلََّم " خَيْطحبح النَّاَس مبًَِّن َفَحِمَد هللَا   اأْلَْشَجِعيُّ
، قَاَل: »فََأيُّ َشْهٍر  َوأَْثََّن َعَلْيِه، ُثحَّ َسَأهَلحْم فَ َقاَل: »َأيُّ يَ ْوٍم َأْحَرمح؟« قَالحوا: َهَذا اْليَ ْومح، قَاَل: »فََأيُّ بَ َلٍد َأْحرَ  مح؟« قَالحوا: َهَذا اْلبَ َلدح

ْرَمةِ َأْحَرمح؟« قَ  ْرَمِة َهَذا اْليَ ْوِم َوحح ْم َحَراٌم َكحح ْم َعَلْيكح ْم َوَأْمَواَلكح ْهرح " قَاَل: »فَِإنَّ ِدَماءَكح ْرَمِة َهَذا اْلبَ َلِد،    الحوا: َهَذا الشَّ ْهِر َوحح َهَذا الشَّ
مَّ اْشَهْد«  ؟« قَالحوا: نَ َعْم، قَاَل: »اللهح مَّ َهْل بَ لَّْغتح  اللهح
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 إسناده صحيح، رجاله ثقات.  (:18722يج المسند )# قال شعيب في تخر 
 يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ 

َثِّن   [* س[ ]172]  -  4084 ْعَبَة، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا ََيََْي، َعْن شح اٍر، قَااَل: َحدَّ دح ْبنح َبشَّ ، َوحمحَمَّ َثَّنَّ دح ْبنح اْلمح حمحَمَّ  َعْمرحو ْبنح  َأْخرَباََن 
ٌل، ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى هللاح  َثِّن رَجح ْعتح محرََّة اهْلَْمَداينَّ، قَاَل: َحدَّ ولح هللِا َصلَّى هللاح   محرََّة، قَاَل: مسَِ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: قَاَم ِفيَنا َرسح

يَ ْومح  ق حْلَنا:  َهَذا؟«  ْم  يَ ْومحكح يَ ْوٍم  َأيُّ  »أََتْدرحوَن  فَ َقاَل:  خمحَْضَرَمٍة  مَحَْراَء  اَنَقٍة  َعَلى  َوَسلََّم  احْلَجِّ   َعَلْيِه  يَ ْومح  قْ تحْم،  »َصدَّ قَاَل:  النَّْحِر، 
قْ تحْم، اأْلَْكرَبِ، أَ  ِة، قَاَل: »َصدَّ ْم َهَذا؟« ق حْلَنا، َوقَاَل ب حْنَداٌر: قَالحوا: ق حْلَنا: ذحو احلِْجَّ َشْهرح هللِا اأْلََصمُّ، أََتْدرحوَن َتْدرحوَن َأيُّ َشْهٍر َشْهرحكح

قْ تحْم« ُثحَّ قَالَ  ْم َهَذا؟« ق حْلَنا: اْلبَ َلدح احْلََرامح، قَاَل: »َصدَّ ْم َهَذا يف َأيُّ بَ َلٍد بَ َلدحكح ْرَمِة يَ ْوِمكح ْم َحَراٌم َكحح ْم َعَلْيكح ْم َوَأْمَواَلكح : »ِإنَّ ِدَماءَكح
مح اأْلحَمَم َفاَل تحسَ  ْم َعَلى احْلَْوِض، َوِإيّنِ محَكاثٌِر ِبكح ْم، َهَذا َأاَل ِإيّنِ فَ َرطحكح ْم َهَذا يف بَ َلدِكح و َشْهرِكح ْعتحْم وِّدحوا َوْجِهي، َأاَل َوَقْد رَأَيْ تحمح ين َومسَِ

، َوَستحْسأَلحوَن َعّنِّ َفَمْن َكَذَب َعَليَّ فَ ْليَ تَ بَ وَّْأ َمْقَعَدهح ِمَن النَّاِر«   ِمّنِّ
 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.  (:15886# قال شعيب في تخريج المسند )

عحْقَبَة، قَالَ   [* س[ ]173]  -  4086 ْبنح  َعيَّاشح  َأْخرَبين  قَاَل:  احْلحَباِب،  ْبنح  زَْيدح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  رَاِفٍع،  ْبنح  دح  حمحَمَّ َأْخرَبين  َأْخرَباََن   :
وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَا [ قَاَل:  1َل: }َواْلَفْجِر َولََياٍل َعْشٍر{ ]الفجر:  َخرْيح ْبنح ن حَعْيٌم، َعْن َأيب الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبٍر، َأنَّ َرسح

ْفعح يَ ْومح النَّْحِر "   َعْشرح النَّْحِر، َواْلَوتْ رح يَ ْومح َعَرَفَة، َوالشَّ
 هذا إسناد ال بأس برجاله، وأبو الزبير لم يصرح بسماعه من جابر. (:14511# قال شعيب في تخريج المسند )

 النِّسَاءِ النَّحْرُ عَنِ  
اٍر، َعنْ   *س[[ ]174]  -  4115 ثَ َنا عحبَ ْيدح هللِا، قَاَل: َأْخرَباََن ِإْسَرائِيلح، َعْن َعمَّ َلْيَماَن، قَاَل: َحدَّ َعْبِد الرَّمْحَِن   َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح سح

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوسَ   لََّم يَ ْوَم َحَجْجَنا بَ َقَرًة بَ َقَرًة« ْبِن اْلَقاِسِم، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: »َذَبَح َعنَّا َرسح
 هَدْيُ الْمُحْصَرِ 

ثَ َنا عحبَ ْيدح هللِا ْبنح محوَسى، قَاَل: َأْخرَباََن ِإْسَرائِيلح، َعْن ُمَْ   * س[[ ]175]  -  4121 َلْيَماَن، قَاَل: َحدَّ َزَأًة، قَاَل:  َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح سح
بٍ  ْندح َثِّن اَنِجَيةح ْبنح جح وَل هللِا، اب ْ   َحدَّ ، أَنَّهح أََتى النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِحنَي صحدَّ اهْلَْديح فَ َقاَل: اَي َرسح َعْث ِبِه َمِعي فََأاَن اأْلَْسَلِميُّ

ذح ِبِه يف َأْوِديٍَة اَل ي حْقَدرح َعَلْيِه، قَاَل: »َفَدفَ َعهح  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِإلَْيِه فَاْنطََلَق ِبِه   َأَْنَرحهح، قَاَل: »وََكْيَف؟« قَاَل: آخح َرسح
 َحَّتَّ ََنََرهح يف احْلََرِم« 

 إِبَاحَةُ الطِّيبِ بِمِنًى قَبْلَ الْإِفَاضَةِ 
ثَ َنا عحَمرح ْبنح أَيُّوَب،[ ]176]  -  4146 ، قَاَل: َحدَّ ٍد اْلَوزَّانح حمحَمَّ َْيٍد، َعْن َأيب    س[ َأْخرَباََن أَيُّوبح ْبنح  قَاَل: َأْخرَباََن َأفْ َلحح ْبنح محح

َلْيَماَن ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك، َعاَم َحجَّ َُجََع أحاَنًسا ِمْن َأْهِل اْلِعْلِم ِفيِهْم عحَمرح ْبنح َعْبدِ  اْلَعزِيِز، َوَخارَِجةح ْبنح زَْيِد ْبِن ََثِبٍت،   َبْكٍر، َأنَّ سح
حمحَمَّ  ْبنح  فَ َواْلَقاِسمح  اإْلِ قَ ْبَل  يِب  الطِّ َعِن  َفَسَأهَلحْم  َبْكٍر،  َوأَبحو  ِشَهاٍب،  َواْبنح  هللِا،  َعْبِد  ابْ َنا  هللِا  َوَعْبدح  َوَساملٌ،  َأَمَرهح  ٍد،  ْم  لُّهح َفكح اَضِة، 

هللاح   َصلَّى  وَل هللِا  َرسح َبْت  »طَي َّ َا  َأهنَّ َعاِئَشةح  َأْخرَبِْتِّن  اْلَقاِسمح:  َوقَاَل  يِب،  َيطحوَف اِبلطِّ َأْن  قَ ْبَل  َوحِلِلِِّه  َأْحَرَم  ِحنَي  َوَسلََّم حِلََرِمِه  َعَلْيِه 
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ْم ِإالَّ َأنَّ َعْبَد هللِا ْبَن َعْبِد هللِا قَاَل: َكاَن َعْبدح هللاِ  هح ا َكاَن يَ ْرِمي اجْلَْمَرَة ُثحَّ اِبْلبَ ْيِت«، َومَلْ خَيَْتِلْف َعَلْيِه َأَحٌد ِمن ْ دًّ اًل َجادًّا ُمِح ،   رَجح  َيْذَبحح
، ُثحَّ يَ رَْكبح فَ يحِفيضح قَ ْبَل َأْن َيَِْتَ َمْنزَِلهح، قَاَل َساملٌ: َصَدَق "   ُثحَّ ََيِْلقح

  (1189) (، ومسلم1539أخرجه البخاري )# المرفوع منه 
ثَ َنا َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهِريِّ   س[[ ]177]  -  4152 ،  َأْخرَباََن ِإْسَحاقح ْبنح ِإبْ َراِهيَم، قَاَل: َأْخرَباََن َعْبدح الرَّزَّاِق، قَاَل: َحدَّ ، َعْن َساملٍِ

يَب. قَاَل َساملٌِ  لُّ َشْيٍء ِإالَّ النَِّساَء َوالطِّ لُّ َشْيٍء َعْن أَبِيِه، قَاَل: ِإَذا رََمى َوَحَلَق فَ َقْد َحلَّ َلهح كح : »َحلَّ َلهح كح : وََكاَنْت َعاِئَشةح تَ قحولح
وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم«  ْبتح َرسح  ِإالَّ النَِّساَء، َأاَن طَي َّ

 النَّهْيُ عَنْ صَوْمِ أَيَّامِ مِنًى 
عْ  * [س[ ]178]  -  4169 ثَ َنا َعْبدح اْلَمِلِك ْبنح ِإبْ َراِهيَم، َعْن يَزِيَد ْبِن ِإبْ َراِهيَم، قَاَل: مسَِ تح َعطَاًء، َأْخرَباََن أَبحو َداوحَد، قَاَل: َحدَّ

وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّ  َل يف ثَِقِل َرسح ْنتح ِفيَمْن تَ َعجَّ ثح َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: »كح « قَاَل َعطَاٌء: َوَأاَن َأفْ َعلحهح َيحَدِّ  َم يف يَ ْوَمنْيِ
 الْإِبَاحَةُ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا كَانَتْ قَدْ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ 

4184   -  [179[ َعنْ   *س[ [  َأيب،  َثِّن  َحدَّ قَاَل:  َسْعٍد،  ْبِن  اللَّْيِث  ْبِن  َعْيِب  شح ْبنح  اْلَمِلِك  َعْبدح  َثَّن َأْخرَباََن  َحدَّ قَاَل:  ي،  َجدِّ  
َو يح  َع َعْبَد هللِا ْبَن عحَمَر، َوهح ثَهح أَنَّهح مسَِ ، أَنَّهح َحدَّ ٍس اْلَيَماينِّ ْسَألح َعْن َحْبِس النَِّساِء، َعَلى الطََّواِف عحَقْيٌل، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن طَاوح

َأفَ  َوَقْد  ْفِر،  الن َّ قَ ْبَل  ِحْضَن  ِإَذا  َوَسلََّم اِبْلبَ ْيِت  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  وِل  َرسح َعْن  رح  َتْذكح »َكاَنْت  َعاِئَشَة  ِإنَّ  فَ َقاَل:  النَّْحِر،  يَ ْوَم  ْضَن 
 رحْخَصًة ِللنَِّساِء« َوَذِلَك قَ ْبَل َمْوِت َعْبِد هللِا ْبِن عحَمَر ِبَعامٍ 

 أَيُّ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ أَفْضَلُ 
ثَ َنا أَبحو َعَوانََة، َعْن َداوحَد ْبِن  َأْخربََ   * س[ [ ]180]   -   4202 ثَ َنا ََيََْي ْبنح مَحَّاٍد، قَاَل: َحدَّ َعْبِد  اَن احْلََسنح ْبنح محْدِرٍك، قَاَل: َحدَّ

َثِّن أحْهَبانح اْبنح امْ  ، قَاَل: َحدَّ َْيدح ْبنح َعْبِد الرَّمْحَِن احلِْْمرَيِيُّ َثِّن محح ، قَاَل: َحدَّ : َأيُّ  هللِا اأْلَْوِديِّ َرَأِة َأيب َذرٍّ، قَاَل: َسأَْلتح َأاَب َذرٍّ ق حْلتح
ِر َأْفَضلح؟ فَ َقاَل أَبحو َذرٍّ: َسأَْلتح َرسحوَل هللِا َصلَّ  ى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َكَما َسأَلَْتِّن َوأحْخربححَك الّرِقَاِب َأزَْكى؟ َوَأيُّ اللَّْيِل َخرْيٌ؟ َوَأيُّ اأْلَْشهح

ِر َأْفَضلح؟ فَ َقاَل َل َكَما َأْخربََ  وَل هللِا َأيُّ الّرِقَاِب َأزَْكى؟ َوَأيُّ اللَّْيِل َخرْيٌ؟ َوَأيُّ اأْلَْشهح : اَي َرسح : »َأزَْكى الّرِقَاِب َأْغاَلَها ََثًَنا،  ين ق حْلتح
ِر َشْهرح هللِا الَِّذي َتْدعحونَهح الْ  َحرََّم«َوَخرْيح اللَّْيِل َجْوفحهح، َوَأْفَضلح اأْلَْشهح  مح

 فَضْلُ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ 
ثَ َنا عحَمرح ْبنح َحْفِص ْبِن غِ [ ]181]  -  4214 ِد ْبِن َكِثرٍي احلِْرَّاينُّ، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح ََيََْي ْبِن حمحَمَّ َياٍث، َعْن أَبِيِه،  س[ َأْخرَباََن حمحَمَّ

عح  َثِّن  َحدَّ قَاَل:   ، اأْلَْعَمشح ثَ َنا  َحدَّ َأيب  قَاَل:  َعْن  ِهَشاٍم،  ْبِن  احْلَاِرِث  ْبِن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  ْبِن  َبْكِر  َأيب  َعْن  اٍد،  َشدَّ ْبنح  َوَجاِمعح  َمارَةح، 
َها   وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: ِإنَّ أحمَّ َمْعِقٍل َجَعَلْت َعَلي ْ ًة َمَعكَ َمْعِقٍل، أَنَّهح َجاَء ِإىَل َرسح ْر هَلَا َذِلَك، َفَما َحجَّ ، فَ َلْم يَ تَ َيسَّ

َها؟ قَاَل: »عحْمَرٌة يف رََمَضاَن« قَاَل: فَِإنَّ ِعْنِدي َُجَاًل َجَعْلتحهح يف َسِبيِل هللِا َحِبيًسا، فَأحعْ  هح َفرَتَْكبحهح؟ قَاَل: »نَ َعْم« َيحِْزئح َعن ْ  ِطيَها ِإايَّ
 (.1988أخرجه أبو داود بلفظ قريب ) #

 الْعُمْرَةُ فِي شُهُورِ الْحَجِّ 



50 
 

ثَ َنا َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهِريِّ  * س[[ ]182]  -  4215 ،  َأْخرَباََن ِإْسَحاقح ْبنح ِإبْ َراِهيَم، قَاَل: َأْخرَباََن َعْبدح الرَّزَّاِق، قَاَل: َحدَّ ، َعْن َساملٍِ
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َوأَنْ َزهَلَا هللاح يف ِكتَ َعْن أَبِيِه، قَاَل: »اْلعحْمرَ  وِر احْلَجِّ ََتمٌَّة َقْد َعِمَل هِبَا َرسح هح  اِبِه«ةح يف شح

 .إسناده صحيح على شرط الشيخين(: 6392# قال شعيب في تخريج المسند )

 اللَّعِبُ عِنْدَ الِاسْتِقْبَالِ 
4236   -  [183[ قَ   * س[[  أََنٍس،  َعْن  ََثِبٍت،  َعْن  َلْيَمانح  سح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:   ، النَّْضرح َأْخرَباََن  قَاَل:  َسْلٍم،  ْبنح  َلْيَمانح  سح اَل:  َأْخرَباََن 

وَدانح اْلَمِديَنِة يَ ْزِفنحوَن َويَ قحولحوَن َجاَء حمحَ  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فَاْستَ ْقبَ َلهح سح ٌل َصاِلٌح ِبَكاَلِمِهمْ »َقِدَم َرسح ٌد رَجح ْر  «مَّ ، َومَلْ َيْذكح
مْ  وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم هَنَاهح  أََنٌس َأنَّ َرسح

 فَضْلُ مَكَّةَ 
، َعْن َأيب سَ   *س[ [ ]184]  -   4240 ْعتح َمْعَمًرا، َعِن الزُّْهِريِّ َلَمَة،  َأْخرَباََن َسَلَمةح ْبنح َشِبيٍب، َعْن ِإبْ َراِهيَم ْبِن َخاِلٍد، قَاَل: مسَِ

ةَ  وِق احْلَْزَورَِة مبَكَّ َو يف سح ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َوهح َريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرسح : »َوهللِا ِإنََّك خلََرْيح َأْرِض هللِا َوَأَحبُّ اْلِباَلِد َعْن َأيب هح
 »  ِإىَل هللِا، َوَلْواَل َأيّنِ أحْخرِْجتح ِمْنِك َما َخَرْجتح

 .حديث صحيح على وهم في إسناده (:18717# قال شعيب في تخريج المسند )
 دُورُ مَكَّةَ 

، َعْن َداوحَد، َعْن َعاِمٍر، َعْن َعاِئَشَة، قَالَ   *س[ [ ]185]  -  4243 ثَ َنا اْبنح َأيب َعِديٍّ َبةح ْبنح َسِعيٍد، قَاَل: َحدَّ ْت: قَاَل َأْخرَباََن ق حتَ ي ْ
َة َواَل اْلَمِديَنَة« الح َمكَّ جَّ لح الدَّ ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَل َيْدخح  َرسح

وهو   -صحيح من حديث فاطمة بنت قيس، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه، عامر  (:26047المسند )  # قال شعيب في تخريج
 لم يسمع من عائشة، ثم إنه اختلف فيه على داود: وهو ابن أبي هند.  -الشعبي

4245   -  [186[ قَا  * س[[   ، ْعِبِّ الشَّ َعِن  محِغريََة،  َعْن  َجرِيٌر،  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  قحَداَمَة،  ْبنح  دح  حمحَمَّ بِْنتح َأْخرَبين  فَاِطَمةح  قَاَلْت  َل: 
َر أحمََّتهح الدَّ  ْن َنِبٌّ قَ ْبِلي ِإالَّ َحذَّ َها اأْلحمَّةح، َوِإنَّهح َيطَأح اأْلَْرَض قَ ْيٍس: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّهح مَلْ َيكح ْم أَي َّت ح اَل، َوِإنَّهح ِفيكح جَّ

َبَة،  لََّها َغرْيَ طَي ْ َبةح« كح  َهِذِه طَي ْ
 (: صحيح. 6788# قال شعيب في تخريج صحيح ابن حبان )

 مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَوْ أَرَادَهُمْ بِسُوءٍ 
، َعْن مَحَّاٍد، َعْن ََيََْي، َعْن محْسِلِم ْبِن َأيب َمْرمَيَ، َعْن َعطَاءِ   *س[ [ ]187]   -   4251 ْبِن َيَساٍر،    َأْخرَباََن ََيََْي ْبنح َحِبيِب ْبِن َعَريبٍّ

وَل هللِا َصلَّى هللاح  ٍد، وََكاَن ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ َرسح  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َمْن َأَخاَف َأْهَل اْلَمِديَنِة َعِن اْبِن َخالَّ
 َأَخافحهح هللاح َوَعَلْيِه َلْعَنةح هللِا َواْلَماَلِئَكِة َوالنَّاِس َأُْجَِعنَي اَل ي حْقَبلح ِمْنهح َصْرٌف َواَل َعْدٌل« 

 واته. إسناده صحيح على قلب في اسم أحد ر  (:16557# قال شعيب في تخريج المسند )
َفةَ   *س[ [ ]188]  -  4252 َصي ْ َو اْبنح خح َو اْبنح َجْعَفٍر، َعْن يَزِيَد، َوهح ْجِر ْبِن ِإاَيٍس، َعْن ِإمْسَاِعيَل َوهح َعْن    َأْخرَبين َعِليُّ ْبنح حح

ٍد َأَخا ِبْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيب َصْعَصَعَة، َأنَّ َعطَاَء ْبَن َيَساٍر، َأْخرَبَهح، أَ  اِئَب ْبَن َخالَّ نَّ السَّ
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وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّ  َم قَاَل: »َمْن َأَخاَف َأْهَل اْلَمِديَنِة ظَاِلًما هَلحْم َأَخافحهح هللاح، وََكاَنْت َعَلْيِه َلْعَنةح هللِا اخْلَْزرَِج، َأْخرَبَهح َأنَّ َرسح
 َواْلَماَلِئَكِة َوالنَّاِس َأُْجَِعنَي اَل ي حْقَبلح ِمْنهح َصْرٌف َواَل َعْدٌل« 

 أحد رواته. إسناده صحيح على قلب في اسم  (:16557# قال شعيب في تخريج المسند )
 ثَوَابُ مَنْ صَبَرَ عَلَى جَهْدِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا 

ثَ َنا ا  *س[ [ ]189]   -   4268 ثَ َنا َأيب، قَاَل َحدَّ ثَ َنا يَ ْعقحوبح ْبنح ِإبْ َراِهيَم، قَاَل: َحدَّ ْلَولِيدح ْبنح  َأْخرَبين اْلَفْضلح ْبنح َسْهٍل، قَاَل: َحدَّ
َو َجاِلٌس َمَع َسِعيِد ْبنِ  َنا هح َبرْيٍ    َكِثرٍي، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن محْسِلٍم، َعْن ِكاَلِب ْبِن َتِليٍد، أَنَّهح بَ ي ْ ولح اَنِفِع ْبِن جح َسيِِّب ِإْذ َجاَءهح َرسح اْلمح

: َكْيَف احْلَِديثح الَِّذي َأْخرَبِْتِّن َعْن َأمْسَاَء بِْنتِ  اَلَم َويَ قحولح : اْبنح َخالَِتَك يَ ْقَرأح َعَلْيَك السَّ  عحَمْيٍس؟ قَاَل َسِعيٌد: َأْخرِبْهح َأنَّ َأمْسَاَء يَ قحولح
: »اَل َيْصرِبح َعَلى أَلَْواِء اْلَمِديَنةِ بِْنَت عحَمْيٍس َأخْ  وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قحولح َعْت َرسح َا مسَِ ْنتح َلهح  رَبِْتِّن َأهنَّ ِِتَا َأَحٌد ِإالَّ كح َوِشدَّ

 َشِهيًدا َأْو َشِفيًعا يَ ْوَم اْلِقَياَمِة« 
 وهذا إسناد ضعيٌف لجهالِة كالب بِن َتِليد  صحيح لغيره، (:27085# قال شعيب في تخريج المسند )

 مَنْ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ 
ثَ َنا َخاِلدح ْبنح نزِاٍر، قَاَل: َأْخرَبين اْلَقاِسمح ْبنح َمرْبحوٍر، َعْن يحونح   * س[[ ]190]   -   4271 َس، أخربان َهارحونح ْبنح َسِعيٍد، قَاَل: َحدَّ

َتَة اْمَرَأٌة ِمْن َبِّن لَْيثِ  وِل هللِا  قَاَل: قَاَل اْبنح ِشَهاٍب، َعْن عحبَ ْيِد هللِا ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن عحَمَر، َأنَّ الصَُّمي ْ ْبِن َبْكٍر، َكاَنْت يف ِحْجِر َرسح
َعْت َرسحوَل هللاِ  َا مسَِ ثح َصِفيََّة بِْنَت َأيب عحبَ ْيٍد، َأهنَّ َها َتحَدِّ ْعت ح : »َمِن اْسَتطَاَع َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: مسَِ  َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قحولح

ْم َأْن مَيحوَت ابِ  ْت هِبَا؛ فَِإيّنِ َأْشَفعح َلهح، َأْو َأْشَهدح َلهح«ِمْنكح  ْلَمِديَنِة فَ ْلَيمح
ثَ َنا َعْبدح هللِا ْبنح [ ]191]  -   4274 ، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َمكِّيٌّ دح ْبنح ِإمْسَاِعيَل ْبِن ِإبْ َراِهيَم، قَاَل: َحدَّ َسِعيٍد، َعْن َعْبِد    س[ َأْخرَباََن حمحَمَّ

هَ  وَل هللاِ اْلَمِجيِد ْبِن سح َريْ َرَة، َأنَّ َرسح  َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ْيِل ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْوٍف، َعْن َأيب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َأيب هح
 قَاَل: »ِمْنرَبِي َهَذا َعَلى ت حْرَعٍة ِمْن ت حرَِع اجْلَنَِّة« 

 إسناده صحيح على شرط الشيخين.(: 8721# قال شعيب في تخريج المسند )

 مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ 
ْفَياَن، َعْن عَ  س[[ ]192]  -  4276 َبةح ْبنح َسِعيٍد، َواحْلَاِرثح ْبنح ِمْسِكنٍي، ِقَراَءًة َعَلْيِه َوَأاَن َأمْسَعح، َعْن سح اٍر  َأْخرَباََن ق حتَ ي ْ مَّ

، َعْن َأيب َسَلَمَة، َعْن أحمِّ َسَلَمَة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َما َبنْيَ  ْهِّنِّ  بَ ْييِت َوِمْنرَبِي َرْوَضٌة ِمْن ِراَيِض اجْلَنَِّة« َويف  الدُّ
 َحِديِث احْلَاِرِث »َما َبنْيَ َقرْبِي َوِمْنرَبِي« 

 إسناده صحيح على شرط مسلم. (: 3749# قال شعيب في تخريج صحيح ابن حبان )
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 كِتَابُ الْجِهَادِ   
 ( الْجِهَادِ )ال يوجد زوائد على الستة يف كِتَابُ  
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 كِتَابُ الْخَيْلِ   
 ( الْخَيْلِ )ال يوجد زوائد على الستة يف كِتَابُ  
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 كِتَابُ قَسْمِ الْخُمْسِ   
 ( قَسْمِ الْخُمْسِ )ال يوجد زوائد على الستة يف كِتَابُ  
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 الضَّحَايَا كِتَابُ    
 ( الضَّحَايَا )ال يوجد زوائد على الستة يف كِتَابُ  
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 كِتَابُ الْعَقِيقَةِ   
 ( الْعَقِيقَةِ )ال يوجد زوائد على الستة يف كِتَابُ  
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 كِتَابُ الْفَرَعِ وَالْعَتِريَةِ   
 ( الْفَرَعِ وَالْعَتِريَةِ )ال يوجد زوائد على الستة يف كِتَابُ  
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 كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ   
 الشِّقَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ 

ثَ َنا  س[  [ ]193]  -  4666 ويفُّ، َعِن اْبِن فحَضْيٍل، َحدَّ ْنِذِر اْلكح ثَ َنا َعِليُّ ْبنح اْلمح ِد ْبِن ِإبْ َراِهيَم،  َحدَّ دح ْبنح ِإْسَحاَق، َعْن حمحَمَّ حمحَمَّ
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيهِ  : قَاَل َرسح اِئَب ْبَن يَزِيَد يَ قحولح ْعتح السَّ ، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْبِد هللِا، مسَِ ْحتح َثاَلٌث َمْهرح اْلَبِغيِّ  َوَسلََّم: »السُّ

امِ   ، َوََثَنح اْلَكْلِب« َخاَلَفهح َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح َمْغَراءَ وََكْسبح احْلَجَّ
اِم«.1568# رواه مسلم ) ، َوَثَمُن اْلَكْلِب، َوَكْسُب اْلَحجَّ  ( عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج بلفظ »َشرُّ اْلَكْسِب َمْهُر اْلَبِغيِ 

دح ْبنح س[ [ ]194]  - 4667 ثَ َنا حمحَمَّ َو اْبنح ِإْسَحاَق َعْن َحدَّ ٌد َوهح ثَ َنا حمحَمَّ ثَ َنا َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح َمْغَراَء، َحدَّ ، َحدَّ َعْبِد هللِا اْلَقطَّانح
يَزِيدَ  ْبِن  اِئِب  السَّ َعِن  َعْبِد هللِا،  ْبِن  ِإبْ َراِهيَم  ِه  َعمِّ َعْن  َعْبِد هللِا،  ْبِن  ِد  حمحَمَّ ْبِن  الرَّمْحَِن  قَ َعْبِد  قَاَل:  َعَلْيِه   هللاح  َصلَّى  هللِا  َرسحولح  اَل 

اِم« ، وََكْسبح احْلَجَّ ْحِت ََثَنح اْلَكْلِب، َوَمْهرح اْلَبِغيِّ  َوَسلََّم: »ِمَن السُّ
ِه، َرَواُه َيْحيَ  # ْحَمِن ِإَلى َجدِ  ْحَمِن: َوُيْشِبُه َأْن َيُكوَن اْبُن ُفَضْيٍل َنَسَب َعْبَد الرَّ ى ْبُن َأِبي َكِثيٍر َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن َعْبِد هللِا َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ

اِئِب ْبِن َيِزيَد َعْن َراِفِع ْبِن َخِديجٍ   َعِن السَّ
، َوَثَمُن اْلَكْلِب، َوَكْسُب 1568# رواه مسلم ) اِم«.( عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج بلفظ »َشرُّ اْلَكْسِب َمْهُر اْلَبِغيِ   اْلَحجَّ
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 كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ   
 ( الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ )ال يوجد زوائد على الستة يف كِتَابُ  
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 كِتَابُ الصَّيْدِ   
 ( الصَّيْدِ )ال يوجد زوائد على الستة يف كِتَابُ  
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 كِتَابُ الْعِتْقِ 
 الْعِتْقِ فَضْلُ  

ث َ َأْخرَباََن  *س[ [ ]195]  -  4857 ثَ َنا احْلََكمح ْبنح َأيب ن حْعٍم، قَاَل: َحدَّ ْتِّن  ِإْسَحاقح ْبنح ِإبْ َراِهيَم، قَاَل: َأْخرَباََن أَبحو ن حَعْيٍم، قَاَل: َحدَّ
ولح هللِا َصلَّى هللاح   ، قَاَلْت: قَاَل َأيب: قَاَل َرسح َها عحْضًوا ِمْنهح فَاِطَمةح بِْنتح َعِليٍّ لِّ عحْضٍو ِمن ْ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َأْعَتَق َنَسَمًة َوقَاهح هللاح ِبكح

 ِمَن النَّاِر« 
 (: صحيح.715قال شعيب في تخريج مشكل اآلثار ) # 

ْعَبةح، قَ   * س[[ ]196]   -   4858 ويفٌّ ي حَقالح َلهح شح ثَ َنا َشْيٌخ كح ، قَاَل: َحدَّ ْفَيانح ثَ َنا سح دح ْبنح َمْنصحوٍر، قَاَل: َحدَّ ْنتح  َأْخرَباََن حمحَمَّ اَل: كح
وِل هللِا َصلَّى ِعْنَد َأيب ب حْرَدَة ْبِن َأيب محوَسى، فَ َقاَل لَِبِنيِه: َعْبِد هللِا َوِباَلٍل َوَغرْيِِهْم: اَي َبِّنَّ َأاَل أححَ  ثَِنيِه َأيب َعْن َرسح ْم َحِديثًا َحدَّ ثحكح دِّ

لِّ عحْضٍو ِمْنهح   عحْضًوا ِمَن النَّاِر« هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم؟ قَالحوا: بَ َلى، قَاَل: »َمْن يَ ْعِّن َأْعَتَق رَقَ َبًة، َأْعَتَق هللاح َمَكاَن كح
 - وهو ابن دينار  -صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير شعبة الكوفي  إسناده  (:19623قال شعيب في تخريج المسند )  #  

 فمن رجال النسائي، وهو ثقة.
 مَا ذُكِرَ فِي وَلَدِ الزِّنَا وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِنيَ لِخَبَرِ عَبْدِ اهللِ بْنِ عَمْرٍو فِي ذَلِكَ 

ْعَبةح، َعْن َمْنصحوٍر، قَاَل: مسَِ   *س[[ ]197]  -  4894 ثَ َنا شح ثَ َنا أَبحو َداوحَد، قَاَل: َحدَّ ودح ْبنح َغْياَلَن، قَاَل: َحدَّ ْعتح َساملَ َأْخرَباََن حَمْمح
لح اجْلَنََّة ْبَن َأيب اجْلَْعِد، َعْن ن حبَ ْيِط ْبِن َشرِيٍط، َعْن َجااَبَن، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمٍرو، َعِن النَِّبِّ َصلَّ  ى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »اَل َيْدخح

، َواَل َمنَّاٌن، َواَل َوَلدح زِنْ َيٍة َواَل محْدِمنح ََخٍْر«   َعاقٌّ
َثِّن  * س[[ ]198] -  4895 ، قَاَل: َحدَّ ْفَيانح ثَ َنا سح ثَ َنا ََيََْي، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ َمْنصحوٌر، َعْن َساملِِ ْبِن َأْخرَباََن َعْمرحو ْبنح َعِليٍّ

، َواَل َمنَّاٌن، َواَل محْدِمنح  َأيب اجْلَْعِد، َعْن َجااَبَن، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمٍرو، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »اَل يَ  لح اجْلَنََّة َعاقٌّ ْدخح
 ََخٍْر َواَل َوَلدح ِزاَن« 

 إسناده ضعيف، علته جابان، وهو غير منسوب، ولم يرو عنه إال سالم بن أبي الجعد.   (:6537ريج المسند )قال شعيب في تخ#   
، َعْن َجااَبَن، َعْن َعْبِد هللاِ   * س[[ ]199]  -   4896 ثَ َنا َجرِيٌر، َعْن َمْنصحوٍر، َعْن َساملٍِ دح ْبنح قحَداَمَة، قَاَل: َحدَّ  ْبِن  َأْخرَبين حمحَمَّ

لح اجْلَنََّة محْدِمنح ََخٍْر، َواَل َمنَّاٌن، َواَل َعاَعْمٍرو، قَ  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَل َيْدخح  قٌّ َواِلَدْيِه َواَل َوَلدح زِنْ َيٍة« اَل: قَاَل َرسح
 سالم بن أبي الجعد. إسناده ضعيف، علته جابان، وهو غير منسوب، ولم يرو عنه إال    (:6537قال شعيب في تخريج المسند )#   

َثِّن يَزِيدح ْبنح [ ]200]  -   4898 ْعَبةح، قَاَل: َحدَّ َثِّن شح ثَ َنا بَِقيَّةح، قَاَل: َحدَّ  َأيب ِزاَيٍد، َعْن  س[ َأْخرَبين َعْمرحو ْبنح عحْثَماَن، قَاَل: َحدَّ
لح اجْلَنََّة َمنَّاٌن، َواَل َعاقٌّ َواَل َوَلدح ِزاَن« َساملِِ ْبِن َأيب اجْلَْعِد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمٍرو، َعِن النَِّبِّ   َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »اَل َيْدخح

ْر ِفيِه َوَلدَ    زِنْ َيةٍ َخاَلَفهح زَاِئَدةح، فَ َقاَل: َعْن َساملِِ ْبِن َأيب اجْلَْعِد، َوُمحَاِهٌد، َعْن َأيب َسِعيٍد، َومَلْ َيْذكح
، َواَل ُمْدِمُن َخْمٍر« ( بلفظ 5672# هو في المجتبى )  »اَل َيْدُخُل اْلَجنََّة َمنَّاٌن، َواَل َعاقٌّ
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، َعْن زَاِئَدَة، َعْن يَزِيدَ   * س[[ ]201]  -   4899 ثَ َنا احْلحَسنْيح ويفُّ، قَاَل: َحدَّ اَيٍد، ْبِن َأيب زِ   َأْخرَباََن اْلَقاِسمح ْبنح زََكِرايَّ ْبِن ِديَناٍر اْلكح
لح اجْلَنََّة محْدِمنح ََخٍْر، َواَل َعاقٌّ َواَل َعْن َساملِِ ْبِن َأيب اجْلَْعِد، َوُمحَاِهٌد، َعْن َأيب َسِعيٍد، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »اَل   َيْدخح

 َمنَّاٌن«
 حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية بن سعد (:11107قال شعيب في تخريج المسند )#  

 ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مُجَاهِدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ 
َصْيٍف،  * س[[ ]202]  -  4900 ثَ َنا َعتَّابح ْبنح َبِشرٍي، َعْن خح ثَ َنا َرْوٌح، قَاَل: َحدَّ َعْن َأْخرَباََن َماِلكح ْبنح َسْعٍد َبْصِريٌّ، قَاَل: َحدَّ

لح اجْلَنََّة محْدِمنح َخَْ   ٍر، َواَل َعاقٌّ َواَل َمنَّاٌن« ُمحَاِهٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »اَل َيْدخح
 .في إسناده خصيف الجزري، وهو ضعيف (:6180قال شعيب في تخريج المسند )#  

 الِاخْتِلَافِ عَلَى مُجَاهِدٍ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي وَلَدِ الزِّنَا ذِكْرُ  
َريْ َرَة،  س[ َأْخرَباََن َواِصلح ْبنح َعْبِد اأْلَْعَلى، َعِن اْبِن فحَضْيٍل، َعِن احلََْسِن ْبِن َعْمٍرو، َعْن ُمحَاِهٍد، َعْن َأيب هح [ ]203] -  4903

ْعتح َرسحوَل هللاِ  لح َوَلدح زِنْ َيٍة اجْلَنََّة« قَاَل: مسَِ : »اَل َيْدخح   َصلَّى هللاح َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قحولح
ثَ َنا َمْرَوانح ْبنح محَعاِويََة  [ ]204]  -  4904 َمْشِقيُّ قَاَل: َحدَّ ثَ َنا س[ َأْخرَباََن َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح ِإبْ َراِهيَم دحَحْيٌم الدِّ ، قَاَل: َحدَّ اْلَفَزاِريُّ

ْنتح اَنزاًِل ِعْنَد َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َسِعيِد ْبِن أَ  ْعتح ُمحَاِهًدا، قَاَل: كح ، قَاَل: مسَِ َلًة ُثحَّ َأََتاًن احلََْسنح يب ذحاَبٍب اِبْلَمِديَنِة فَأَْبطََأ لَي ْ
ْم   : َشَغَلِّن َعْنكح َو يَ قحولح ْم أَبحو  َوهح َثكح : َوَما َحدَّ َريْ َرَة َحقٌّ، فَ قحْلتح بحوًذا أحمُّهح ِإْن َكاَن َما قَاَل: أَبحو هح َريْ َرَة َثِكَلْت َمن ْ َريْ َرَة؟ فَ َقاَل: أَبحو هح هح

َهحَا فَ َزعَ  وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َحِديَثنْيِ َأمَّا َأَحدح َلَة َعْن َرسح ثَ َنا اللَّي ْ لح َحدَّ وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »اَل َيْدخح َم َأنَّ َرسح
 اجْلَنََّة َوَلدح زِنْ َيٍة« 

4905   -  [205[ حَ [  قَاَل:  َسَلَمَة،  ْبنح  دح  حمحَمَّ ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  احْلَرَّاينُّ،  َأيب َكِرميََة  ْبِن  َوْهِب  ْبنح  دح  حمحَمَّ َأْخرَبين  أَ س[  ثَ َنا  َعْبِد  دَّ بحو 
َهاِل ْبِن َعْمٍرو، َعْن ُمحَاِهٍد، َعِن اْبِن َأيب ذحاَبٍب، َعْن َأيب هح  َثِّن زَْيٌد، َعِن اْلِمن ْ ْنتح اَنزاًِل َعَلى الرَِّحيِم، قَاَل: َحدَّ َريْ َرَة، قَاَل ُمحَاِهٌد: كح

بحوًذا ِإنْ  : َأْخَزى هللاح َمن ْ َريْ َرَة َصاِدقًا قَاَل: زََعَم   اْبِن َأيب ذحاَبٍب َفَسِمْعتحهح يَ قحولح بحوٌذ ِإْن َكاَن أَبحو هح َريْ َرَة َصاِدقًا َقْد َهَلَك َمن ْ َكاَن أَبحو هح
لح اجْلَنََّة َوَلدح ِزاَن«  : »اَل يَْدخح وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قحولح َع َرسح َريْ َرَة أَنَّهح مسَِ  أَبحو هح

4907  -  [206[ قَالَ َأْخربََ   *س[[   ، ْشَتِكيُّ الدَّ َسْعٍد  اْبنح  َو  َوهح هللِا،  َعْبِد  ْبنح  الرَّمْحَِن  َعْبدح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َسِعيٍد،  ْبنح  َأمْحَدح  :  ين 
َعنْ  الرَّمْحَِن،  َعْبِد  ْبِن  ِد  حمحَمَّ َعْن  ُمحَاِهٍد،  َعْن  ِإبْ َراِهيَم،  َعْن  قَ ْيٍس،  َأيب  اْبنح  َو  َوهح َعْمٌرو  ثَ َنا  هللِا أَ   َحدَّ ولح  َرسح قَاَل  قَاَل:  َريْ َرَة،  هح يب 

َعِة أَبْ َناَء اجْلَنََّة«  لح َوَلدح ِزاَن َواَل َشْيٌء ِمْن َنْسِلِه ِإىَل َسب ْ  َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَل َيْدخح
 (: باطل. 1287# قال األلباني في السلسلة الضعيفة )

 فَضْلُ الْعَطِيَّةِ عَلَى الْعِتْقِ 
َبةح ْبنح َسِعيٍد َعْن َحِديِث َعْبِد اْلَعزِيِز، َعْن َشرِيٍك، َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر، َعِن اهلِْاَل [ ]207]  -   4912 لِيَِّة الَّيِت س[ َأْخرَباََن ق حتَ ي ْ

َا َكاَنْت هَلَا َجارِيٌَة َسْوَداءح ف َ  وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َأهنَّ وَل هللِا، ِإيّنِ َأَرْدتح َأْن أحْعِتَق َهِذِه، فَ َقاَل َكاَنْت ِعْنَد َرسح َقاَلْت: اَي َرسح
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأَفاَل تَ ْفِديَن هِبَا بِْنَت َأِخيِك َأْو بِْنَت أحْخِتِك ِمْن رَِعايَِة الْ   َغَنِم؟«َرسح



63 
 

دح ْبنح عَ   * س[[ ]208]   -   4914 ثَ َنا َعْمرحو ْبنح َأيب َسَلَمَة، قَاَل: َأْخرَباََن زحَهرْيٌ، َعِن  َأْخرَباََن حمحَمَّ ْبِد هللِا ْبِن َعْبِد الرَِّحيِم، قَاَل: َحدَّ
َوْيرِيََة، َزْوِج النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم   َرْيٍج، َعْن َأيب الزَُّبرْيِ، َعْن ُمحَاِهٍد، َعْن جح َا قَاَلتْ اْبِن جح : اَي َنِبَّ هللِا َأَرْدتح َأْن َأْعِتَق َهَذا َأهنَّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َبْل َأْعِطيِه َأَخاِك الَِّذي يف اأْلَْعَراِب يَ ْرَعى عَ   َلْيِه فَِإنَّهح َأْعَظمح أِلَْجِرِك«اْلغحاَلَم، فَ َقاَل َرسح
 تَهُ بِأَيِّهِمَا يَبْدَأُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ الْعَبْدَ وَأمْ 

لَ   *س[ [ ]209]  -  4916 ، َوذََكَر، آَخَر قَ ب ْ ثَ َنا اللَّْيثح ، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َمْرَوانح هح، قَااَل:  َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح َعْبِد اْلَواِحِد، قَاَل: َحدَّ
ثَ َنا عحبَ ْيدح هللِا ْبنح َأيب َجْعَفٍر، َعْن احلََْسِن ْبِن َعْمرِ  وِل هللِا َصلَّى هللاح َحدَّ ثَهح َأنَّ رَِجااًل ِمْن َأْصَحاِب َرسح ، أَنَّهح َحدَّ و ْبِن أحَميََّة الضَّْمِريِّ

َا َأَمٍة َكاَنْت ََتَْت َعبْ  وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َأميُّ ثحوهح َأنَّ َرسح َها« ٍد فَ َعتَ َقْت، َفِهَي ابِ َعَلْيِه َوَسلََّم َحدَّ  خْلَِياِر َما مَلْ َيطَْأَها َزْوجح
 : فيه الحسن بن عمرو بن أمية الضمري لم أقف له على ترجمة. (5370األثار )قال شعيب في تخريج مشكل  #

 النَّاقِلِنيَ لِخَبَرِ عَبْدِ اهللِ بْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ  
، َعْن َأيب اأْلَْحَوِص، َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز، َعْن َحِبيِب ْبِن َأيب ََثِبٍت، َعنِ [ ]210]   -  4917 ِريِّ  اْبِن عحَمَر،  س[ َأْخرَباََن َهنَّادح ْبنح السَّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح عَ  ْم«قَاَل: قَاَل َرسح  َلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َأْعَتَق ِشْقًصا َلهح يف َعْبٍد َضِمَن أِلَْصَحاِبِه أَْنِصَباَءهح
 .إسناده صحيح على شرط مسلم(: 5371قال شعيب في تخريج مشكل األثار ) #

َسنْيح ْبنح  [ ]211]  -  4918 ثَ َنا حح ثَ َنا َعْبدح اْلَعزِيِز  س[ َأْخرَباََن ِهاَللح ْبنح اْلَعاَلِء، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا زحَهرْيٌ، قَاَل: َحدَّ َعيَّاٍش، قَاَل: َحدَّ
وِل هللِا َصلَّى هللاح  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: نَ َعْم قَاَل: »َمْن    ْبنح رَِفيٍع، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َواْبِن َأيب محَلْيَكَة، َعِن اْبِن عحَمَر، ق حْلتح َعْن َرسح

 َتاَقًة ِفيَها ِشْرٌك فَ َتَمامح ِعْتِقِه َعَلى الَِّذي َأْعتَ َقهح«َأْعَتَق عَ 
 .إسناده قوي (: 5372قال شعيب في تخريج مشكل األثار ) #

، َعْن َجرِيٍر، َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن  [ ]212]  -   4919 ِد ْبِن ِإْسَحاَق اأْلَْذرَِميِّ رحفَ ْيٍع، َعْن َأْشَياٍخ ِمْن  س[ َوَعْن َعْبِد هللِا ْبِن حمحَمَّ
َة، َعِن اْبِن عحَمَر َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم. . . بَِنْحِوهِ   َأْهِل َمكَّ

َثِّن أَبحو َعْبِد ا[ ]213]  -  4931 دح ْبنح َسَلَمَة، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َوْهٍب، قَاَل: َأْخرَباََن حمحَمَّ َثِّن س[ َأْخرَبين حمحَمَّ لرَِّحيِم، قَاَل: َحدَّ
دح ْبنح َعْجاَلَن، َعْن اَنِفٍع، َعْن َعْبِد هللِا بْ  ولح هللِا َصلَّى زَْيٌد، َعْن عحَمَر ْبِن اَنِفٍع، َوعحبَ ْيدح هللِا ْبنح عحَمَر، َوحمحَمَّ ِن عحَمَر، قَاَل: قَاَل َرسح

ٍل َكاَن َلهح شِ  َا رَجح رََكائِِه، فَِإنَّهح َيْضَمنح لِ هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأميُّ لحغح ِقيَمَة أَْنِصَباِء شح رََكائِِه ْرٌك يف َعْبٍد، فََأْعَتَق َنِصيَبهح ِمْنهح َوَلهح َماٌل َما يَ ب ْ شح
ْم َوي حْعِتقح اْلَعْبَد«   أَْنِصَباَءهح

4942   -   [214[ َحْفصٍ   * س[[  َعْن  اْلَولِيِد،  َعِن  عحْثَماَن،  ْبنح  َعْمرحو  َعْن  َأْخرَبين  محوَسى،  ْبَن  َلْيَماَن  سح َعْن  َغْياَلَن  اْبنح  َو  َوهح  
وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َمْن أَ  رََكاءح، َوَلهح َوفَاٌء اَنِفٍع، َعِن اْبِن عحَمَر، َوَعْن َعطَاٍء، َعْن َجاِبٍر، َأنَّ َرسح ْعَتَق َعْبًدا َوَلهح ِفيِه شح

رٌّ وَيضْ  َو حح رََكائِِه ِبِقيَمٍة ِلَما َأَساَء ِمْن محَشارََكِتِهْم َولَْيَس َعَلى اْلَعْبِد َشْيٌء« فَ هح  َمنح َنِصيَب شح
 إسناده حسن في الشواهد.(: 4317# قال شعيب في تخريج صحيح ابن حبان )

 الْعِتْقُ فِي الْمَرَضِ 
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4959   -   [215[ ثَ َنا    * س[ [  َحدَّ قَاَل:  َفضَِّل  اْلمح اْبنح  َو  َوهح ِبْشٌر  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  صحْدرَاَن،  ْبِن  ِإبْ َراِهيَم  ْبنح  دح  حمحَمَّ َعْوٌف،  َأْخرَباََن 
وِل هللاِ  ْسِلِمنَي َعَلى َعْهِد َرسح اًل، ِمَن اْلمح َريْ َرَة، قَاَل: َأنَّ رَجح دح ْبنح ِسريِيَن، َعْن َأيب هح َ، َوتَ َرَك َوقَاَل: حمحَمَّ يفِّ  َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ت حوح

ْم، فَ رحِفَع ِإىَل   ْم ِعْنَد اْلَمْوِت َأُْجَِعنَي َومَلْ َيدَْع َمااًل َغرْيَهح ولح  ِستًَّة ِمَن الرَِّقيِق، َوأَنَّهح َأْعتَ َقهح وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم »فَأَقْ رََع َرسح َرسح
ْم، فََأْعَتَق اثْ َننْيِ َوَأَرقَّ َأْربَ َعًة« هللِا َصلَّ  نَ هح  ى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم بَ ي ْ

ثَ َنا عحبَ ْيدح هللِا ْبنح محوَسى، قَاَل: َأْخرَباََن ِإْسَرائِيلح، َعْن عَ  *س[[ ]216]  - 4960 ٍد، قَاَل: َحدَّ ْبِد هللِا ْبِن َأْخرَباََن اْلَعبَّاسح ْبنح حمحَمَّ
نْ  املحْخَتاِر، اًل، َأْعَتَق ِستََّة َأْعبحٍد َلهح ِعْنَد َمْوتِِه مَلْ َيكح َريْ َرَة، َأنَّ رَجح ِد ْبِن ِزاَيٍد، َعْن َأيب هح وِل هللِا  َعْن حمحَمَّ ْم َعَلى َعْهِد َرسح َلهح َماٌل َغرْيَهح

ْم َأْجَزاًء، فََأْعَتَق اثْ َننْيِ وَ   َأَرقَّ َأْربَ َعًة«َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم »َفَجزََّأهح
 ذِكْرُ الْعَبْدِ يَعْتِقُ وَلَهُ مَال  

َلْيَماَن، َعْن اَنِفٍع، َعنِ   * س[[ ]217]   -   4964 َو اْبنح َغْياَلَن، َعْن سح  َأْخرَبين َعْمرحو ْبنح عحْثَماَن، َعِن اْلَولِيِد، َعْن َحْفٍص َوهح
وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َمْن اَبَع َعْبًدا وَ  َماٌل، فَ َلهح َمالحهح ِإالَّ َأْن َيْشرَتَِط    َلهح اْبِن عحَمَر، َوَعْن َعطَاٍء، َعْن َجاِبٍر، َأنَّ َرسح

َتاعح«  ب ْ َتاعح، َوَمْن أَب ََّر َُنْاًل فَ َباَعهح بَ ْعَد ََتِْبريِِه، فَ َلهح ََثَرحهح ِإالَّ َأْن َيْشرَتَِط اْلمح ب ْ  اْلمح
بو داود شطره األول . وأخرج أفيه سليمان بن موسى الدمشقي وهو ثقة وفيه كالم:  4/110# قال الهيثمي في مجمع الزوائد  

(3455.) 
ثَ َنا عحبَ ْيدح هللِا، قَاَل: َأْخرَباََن ِإْسَرائِيلح، َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز، َعْن عَ   َأْخرَبانَ   * س[[ ]218]  -   4965 َلْيَماَن، قَاَل: َحدَّ طَاٍء، َأمْحَدح ْبنح سح

ولح هللِا َصلَّى هللاح  َتاعح، َوَمْن  َواْبِن َأيب محَلْيَكَة، قَااَل: قَاَل َرسح ب ْ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمِن ابْ َتاَع َُنْاًل محَؤب ًَّرا، فَ َثَمَرتحهح ِلْلَبائِِع ِإالَّ َأْن َيْشرَتَِط اْلمح
َتاعح«  ب ْ  اَبَع َعْبًدا َلهح َماٌل َفَمالحهح ِلَسيِِّدِه ِإالَّ َأْن َيْشرَتَِط اْلمح

، َعْن  َأْخرَباََن ِهاَللح ْبنح اْلعَ  *س[[ ]219]  - 4971 ، َعِن الزُّْهِريِّ َسنْيٍ ْفَياَن ْبِن حح َشْيٌم، َعْن سح ثَ َنا هح َثِّن َأيب قَاَل: َحدَّ اَلِء، َحدَّ
مَ  َوَلهح  َعْبًدا  اَبَع  »َمْن  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  َرسح قَاَل  قَاَل:  عحَمَر،  َعْن  أَبِيِه،  َعْن   ، ِلْلَباِئعِ َساملٍِ َفَمالحهح  َيْشرَتَِط  اٌل،  َأْن  ِإالَّ   

َتاعح«  ب ْ َتاعح، َوَمْن اَبَع َُنْاًل َقْد أحبَِّر فَ َثَمَرتحهح ِلْلَباِئِع ِإالَّ َأْن َيْشرَتَِط اْلمح ب ْ  اْلمح
فيه سفيان بن حسين أخطأ فيه، حيث رواه عن ابن عمر عن عمر، والحفاظ يروونه عن ابن عمر # قال البزار في البحر الزخار:  

 .وهو الصوابعن النبي 

 التَّدْبِريُ 
ثَ َنا عحبَ ْيدح هللِا، َعْن َعْبِد اْلَكِرمِي، َعْن عَ   س[[ ]220] -  4986 َثِّن َأيب قَاَل: َحدَّ طَاٍء، َعْن  َأْخرَبين ِهاَللح ْبنح اْلَعاَلِء، قَاَل: َحدَّ

فَاْحَتاجَ  دحبحٍر،  َعْن  َلهح  غحاَلًما  َأْعَتَق  اًل  رَجح َأنَّ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن  َلهح   َجاِبٍر،  فَ َقاَل  بَِثَماُنِاَئٍة،  فَ َباَعهح  بِبَ ْيِعِه  فََأَمَر  َمْواَلهح 
َا الصََّدَقةح َعْن َظْهِر ِغًَّن َواْبدَ  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »أَْنِفْقَها َعَلى ِعَياِلَك، فَِإُنَّ «َرسح  ْأ مبَْن تَ عحولح

( إال أنه قال في 997. ورواه مسلم )إسناده صحيح على شرط البخاري   (:4919# قال شعيب في تخريج شرح مشكل األثار )
ْق َعَلْيَها، َفِإْن َفَضَل َشْيٌء َفِِلَْهِلَك، َفِإْن َفَضَل َعْن َأْهِلَك َشْيٌء َفِلِذي َقرَ آخره   اَبِتَك، َفِإْن َفَضَل َعْن ِذي َقَراَبِتَك »اْبَدْأ ِبَنْفِسَك َفَتَصدَّ

 َفَهَكَذا َوَهَكَذا«َشْيٌء 

 كَيْفَ الْكِتَابَةُ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِنيَ لِخَبَرِ بَرِيرَةَ فِي ذَلِكَ 
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ثَ َنا عحبَ ْيدح هللِا ْبنح عحَمَر، محْنذح ِستِّ   *س[ [ ]221]  -  4998 ثَ َنا الث ََّقِفيُّ قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ نَي َسَنًة َعْن َأْخرَباََن َعْمرحو ْبنح َعِليٍّ
َق َعَليَّ بِ  َنِة تحصحدِّ َا قَاَلْت: َكاَن يف َثاَلٍث ِمَن السَّ َلْحٍم، فََأْهَديْ تحهح ِلَعاِئَشَة، َفَدَخَل َرسحولح  يَزِيَد ْبِن رحوَماَن، َعْن عحْرَوَة، َعْن بَرِيَرَة، َأهنَّ

اللَّ  َهَذا  »َما  فَ َقاَل:  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  بَرِيَرَة  هللِا  َعَلى  َو  »هح فَ َقاَل:  لََنا،  فََأْهَدْتهح  بَرِيَرَة  َعَلى  ِبِه  َق  تحصحدِّ حَلٌْم  فَ َقاَلْت:  ْحمح؟« 
َثََ  هَلحْم  َعَدْدتح  َمَوالِيِك  َشاَء  ِإْن  َعاِئَشةح:  فَ َقاَلْت  َأَواٍق  ِتْسِع  َعَلى  وََكاتَ َبْت  َهِديٌَّة«،  َولََنا  َواِحَدةً َصَدَقٌة  ًة  َعدَّ ِإهنَّحْم   َنِك  فَ َقاَلْت: 

َا اْلَواَلَء ِلَمْن يَ قحولحوَن ِإالَّ َأْن َتْشرَتِِطي هَلحمح اْلَواَلَء َفذََكْرتح َذِلَك ِللنَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل:   »اْشرَتِيَها َواْشرَتِِطي هَلحْم، فَِإُنَّ
 اخْلَِيارح  َأْعَتَق«، قَاَلْت: َوَأْعتَ َقِّن َفَكاَن َلَ 
 : رجاله ثقات. 250/ 4# قال الهيثمي في مجمع الزوائد 

 ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَيُّوبَ 
َهْيٌب، َعْن    *س[[ ]222]  -  5003 ثَ َنا وح ثَ َنا أَبحو ِهَشاٍم، قَاَل: َحدَّ َباَرِك، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن اْلمح أَيُّوَب، َعْن  َأْخرَباََن حمحَمَّ

َكاَتبح ِبَقْدِر مَ  ي اْلمح ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ي حَؤدِّ  ا َأدَّى« ِعْكرَِمَة، َعْن َعِليٍّ
صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فقد احتج به البخاري، وروى له مسلم   (:723# قال شعيب في تخريج المسند )

مقروناا، وزعم أبو زرعة والبيهقي أن رواية عكرمة عن علي مرسلة، ورد ذلك الشيخ أحمد شاكر بأن عمره حين قتل علي رضي  
 عباس، وهللا أعلم.  ( سنة، وأنه عاصر علياا أربَع سنين أو أكثر مملوكاا البنِ 15هللا عنه كان )

 ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَلِيٍّ فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي بَعْضَ كِتَابَتِهِ 
َرْيٍج، قَاَل: َأْخرَبين َعطَاءٌ   *س[[ ]223] -  5010 ، َعِن اْبِن جح ثَ َنا اْلَولِيدح ، َعْن َأْخرَبين َعْمرحو ْبنح عحْثَماَن ْبِن َسِعيٍد، قَاَل: َحدَّ

بَ هَ  وَل هللِا ِإانَّ َنْسَمعح ِمْنَك َأَحاِديثًا، َأفَ َتْأَذنح لََنا َأْن َنْكت ح ِتَب ِكَتابح َعْبِد هللِا ْبِن َعْمٍرو، قَاَل: اَي َرسح ا؟ قَاَل: »نَ َعْم« َفَكاَن َأوََّل َما كح
َة: اَل ََيحوزح َشْرطَاِن يف بَ ْيٍع َواِحٍد، َواَل بَ ْيٍع َوَسلَ  يًعا، َواَل بَ ْيِع َما مَلْ يحْضَمْن، َوَمْن َكاَن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل َأْهِل َمكَّ ٍف ُجَِ

تَ محَكاتَ ًبا َعَلى مِ  َو َعْبٌد َأْو َعَلى ِماَئِة َوِقيٍَّة فَ َقَضاَها ِإالَّ أحوِقي َّ َو َعْبٌد " اَئِة ِدْرَهٍم، فَ َقَضاَها ِإالَّ َعَشَرَة َدرَاِهَم فَ هح  نْيِ فَ هح
 .صحيح  (:4321) صحيح ابن حبان# قال شعيب في تخريج 

 [ 33اهللِ الَّذِي آتَاكُمْ{ ]النور:  تَأْوِيلُ قَوْلِ اهللِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ }وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ  
َرْيٍج، قَاَل: َحدَّ   *س[ [ ]224]   -   5017 َثِّن َعطَاءح َأْخرَباََن ِإْسَحاقح ْبنح ِإبْ َراِهيَم، قَاَل: َأْخرَباََن َعْبدح الرَّزَّاِق، قَاَل: َأْخرَباََن اْبنح جح

وَ  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن   ، َعِليٍّ َعْن  َأْخرَبَهح  َحِبيٍب،  ْبَن  هللِا  َعْبَد  َأنَّ  اِئِب،  السَّ ْم{ ْبنح  آََتكح الَِّذي  هللِا  َماِل  ِمْن  ْم  }َوآتحوهح َسلََّم 
َكاتَ َبِة«33]النور:    [، قَاَل: »رحْبَع اْلمح
5018   -  [225[ بْ   * س[[  َعطَاءح  َأْخرَبين  قَاَل:  َرْيٍج،  جح اْبنح  َأْخرَباََن  قَاَل:  اٌج،  َحجَّ ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َسِعيٍد،  ْبنح  فح  يحوسح نح  َأْخرَباََن 
اِئبِ  ْم ِمْن َماِل هللاِ السَّ ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم }َوآتحوهح ْم{ ]النور:    ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َحِبيٍب، َعْن َعِليٍّ [،  33الَِّذي آََتكح

َرْيٍج َوَأْخرَبين َغرْيح َواِحٍد، َعْن َعطَاٍء، أَنَّ  رح النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه قَاَل: »رحْبَع اْلِكَتابَِة« قَاَل اْبنح جح ثح هِبََذا احْلَِديِث اَل يَْذكح هح َكاَن َيحَدِّ
 َوَسلَّمَ 
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5019  -   [226[ َأيب   * س[[  َعْن  اِئِب،  السَّ ْبِن  َعْن َعطَاِء  َجرِيٌر،  َأْخرَباََن  قَاَل:  رَاَهَوْيِه،  ْبِن  ِإبْ َراِهيَم  ْبنح  ِإْسَحاقح  َعْبِد  َأْخرَباََن   
ْم{ ]النور:  الرَّمْحَنِ  ْم ِمْن َماِل هللِا الَِّذي آََتكح : }َوآتحوهح َكاتَ َبِة«33، َعْن َعِليٍّ  [، قَاَل: »رحْبَع اْلمح

 فِي أُمِّ الْوَلَدِ 
ْعَبةح، َعْن زَيْ  * س[[ ]227]  -  5023 ثَ َنا شح ثَ َنا َخاِلٌد، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َعْبِد اأْلَْعَلى، قَاَل: َحدَّ ، َعْن َأيب  َأْخرَباََن حمحَمَّ يِّ ٍد اْلَعمِّ

وِل هللِا َصلَّى هللاح  نَّ َعَلى َعْهِد َرسح نَّا نَِبيعحهح   َعَلْيِه َوَسلََّم« الصَِّديِق، َعْن َأيب َسِعيٍد، يف أحمََّهاِت اأْلَْواَلِد قَاَل: »كح
يُّ لَْيَس اِبْلَقِويِّ   قَاَل: أَبحو َعْبِد الرَّمْحَِن زَْيٌد اْلَعمِّ

 .صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف (:11164شعيب في تخريج المسند )# قال 
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 كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ 
 ( الْأَشْرِبَةِ )ال يوجد زوائد مرفوعة على الستة يف كِتَابُ  
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 كِتَابُ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ   
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 حَدُّ الْخَمْرِ 
ثَ َنا َسِعيدح ْبنح عحَفرْيٍ، قَ   * س[[ ]228]   -  5269 ، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد الرَِّحيِم ْبِن اْلرَبِْقيُّ ثَ َنا ََيََْي َأْخرَباََن حمحَمَّ اَل: َحدَّ

َعبَّاسٍ  اْبِن  ِعْكرَِمَة، َعِن  َعْن  ْبِن زَْيٍد،  ثَ ْوِر  اْلَمَدينُّ، َعْن  َلْيَماَن  سح ْبِن  ف حَلْيِح  وِل هللِا ْبنح  َرسح َعْهِد  يف  يحْضَربحوَن  رَّاَب، َكانحوا  الشُّ َأنَّ   ،
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيهِ  َ َرسح يفِّ َوَسلََّم، وََكانحوا يف ِخاَلَفِة َأيب َبْكٍر َأْكثَ َر   َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم اِبأْلَْيِدي، َوالنَِّعاِل، َواْلِعِصيِّ َحَّتَّ ت حوح

مْ  هح ى َنَْ ِمن ْ ا فَ تَ َوخَّ وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل أَبحو َبْكٍر: َلْو فَ َرْضَنا هَلحْم َحدًّ وِل  يف َعْهِد َرسح َو َما َكانحوا يحْضَربحوَن يف َعْهِد َرسح
ْم َأْربَِعنيَ  هح ٍل ِمَن    هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَكاَن أَبحو َبْكٍر ََيِْلدح ْم َكَذِلَك َأْربَِعنَي َحَّتَّ أحِتَ ِبَرجح َ، ُثحَّ َكاَن عحَمرح بَ ْعدح َفَجَلَدهح يفِّ َحَّتَّ ت حوح

َنَك ِكَتابح هللاِ  َهاِجرِيِن اأْلَوَِّلنَي َقْد َشِرَب فََأَمَر ِبِه َأْن َيحَْلَد، فَ َقاَل: مَلْ جَتِْلْدين بَ ْيِّن َوبَ ي ْ : َوأَ اْلمح يُّ ِكَتاِب هللِا جتَِدح َأْن اَل ، قَاَل عحَمرح
َناٌح فِ  وا{ ]املائدة:  َأْجِلَدَك؟ قَاَل َلهح: ِإنَّ هللَا يَ قحولح يف ِكَتاِبِه: }لَْيَس َعَلى الَِّذيَن آَمنحوا َوَعِملحوا الصَّاحِلَاِت جح [ اْْليََة، 93يَما طَِعمح

وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َبْدرًا، فََأاَن ِمَن الَِّذيَن آَمنحوا َوَعِملحوا الصَّاحِلَاِت،    ُثحَّ ات ََّقْوا َوآَمنحوا، ُثحَّ ات ََّقْوا َوَأْحَسنحوا، َشِهْدتح َمَع َرسح
؟ فَ َقاَل اْبنح َعبَّاٍس: ِإنَّ  : َأاَل تَ رحدُّوَن َعَلْيِه َما يَ قحولح ًدا، َواخْلَْنَدَق َواْلَمَشاِهَد، فَ َقاَل عحَمرح اَلِء اْْلاَيِت أحْنزِْلَن عحْذرًا لِْلَماِضنَي َهؤح   َوأححح

جَّ  ًة َعَلى اْلَباِقنَي، فَ عحْذرح اْلَماِضنَي أبَِهنَّحْم َلقحوا هللاَ قَ ْبَل َأْن َتحَرََّم َعَلْيِهمح اخْلَْمرح َوحح جَّ : }اَي أَي َُّها الَِّذيَن  َوحح ٌة َعَلى اْلَباِقنَي؛ أِلَنَّ هللاَ يَ قحولح
ِإُنََّ  ]املائدة:  آَمنحوا  ْيطَاِن{  الشَّ َعَمِل  ِمْن  رِْجٌس  َواأْلَْزاَلمح   ، َواأْلَْنَصابح َواْلَمْيِسرح   ، اخْلَْمرح اأْلحْخَرى:  90ا  اْْليََة  أَْيًضا  قَ َرَأ  ُثحَّ  اْْليََة   ]

}الَِّذيَن آَمنحوا َوَعِملحوا الصَّاحِلَاِت، ُثحَّ ات ََّقْوا َوآَمنحوا، ُثحَّ ات َّ  َقْوا َوَأْحَسنحوا{ فَِإنَّ هللَا َقْد هَنَاهح َأْن َيْشَرَب اخْلَْمَر، فَ َقاَل فَِإْن َكاَن ِمَن 
وَ  اْفرَتَى  َهِذَي  َوِإَذا  َهِذَي  َسِكَر  َوِإَذا  َسِكَر  َشِرَب  ِإَذا  ِإنَّهح   : َعِليٌّ فَ َقاَل  تَ َرْوَن؟  َفَما  َصَدْقَت   : َجْلَدًة،  عحَمرح ْفرَتِي ََثَانحوَن  اْلمح َعَلى 

ِلَد ََثَاِننيَ فََأَمَر   عحَمرح َفجح
 إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ عَلَى التَّأْوِيلِ 

ث َ   *س[[ ]229]   -   5270 ثَ َنا َسِعيدح ْبنح َأيب َمْرمَيَ، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد الرَِّحيِم، قَاَل: َحدَّ حمحَمَّ َنا ََيََْي ْبنح  َأْخرَباََن 
، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ قحَدامَ ف حلَ  يِليُّ َثِّن ثَ ْورح ْبنح زَْيٍد الدِّ َلْيَماَن، قَاَل: َحدَّ َة ْبَن َمْظعحوٍن، َشِرَب اخْلَْمَر اِبْلَبْحَرْيِن ْيِح ْبنح سح

ِئَل فََأقَ رَّ أَنَّهح َشرِبَهح، فَ َقاَل َلهح عحَمرح   : }لَْيَس َعَلى الَِّذيَن َفَشِهَد َعَلْيِه ُثحَّ سح ْبنح اخْلَطَّاِب: َما مَحََلَك َعَلى َذِلَك، فَ َقاَل: أَلَنَّ هللَا يَ قحولح
]املائدة:   الصَّاحِلَاِت{  َوَعِملحوا  َوآَمنحوا،  ات ََّقْوا  َما  ِإَذا  وا  طَِعمح ِفيَما  َناٌح،  جح الصَّاحِلَاِت  َوَعِملحوا  ِمنَ 93آَمنحوا  َأْي  ْم  هح ِمن ْ َوَأاَن   ،] 

َل َفَسَكتحوا، فَ قَ  ٍد، فَ َقاَل: ِلْلَقْوِم َأِجيبحوا الرَّجح َهاِجرِيِن اأْلَوَِّلنَي، َوِمْن َأْهِل َبْدٍر، َوَأْهِل أححح َا أَنْ َزهَلَا  اْلمح اَل اِلْبِن َعبَّاٍس: َأِجْبهح، فَ َقاَل: ِإُنَّ
َا اخْلَْمرح َواْلَمْيِسرح َواأْلَْنَصابح َواأْلَْزاَلمح رِْجٌس{ ]املائدة: عحْذرًا ِلَمْن َشِرهَبَا ِمَن اْلَماِضنَي قَ ْبَل َأْن َتحَرََّم وَ  [ ِمْن َعَمِل 90أَنْ َزَل: }ِإُنَّ

ٌة َعَلى اْلَباِقنَي ُثحَّ َسَأَل َمْن ِعْنَدهح َعِن احْلَدِّ ِفيَها، فَ َقاَل َعِليُّ ْبنح َأيب طَاِلٍب:   جَّ ْيطَاِن، حح ِذَي، َوِإَذا َهِذَي اْفرَتَى ِإنَّهح ِإَذا َشِرَب هَ الشَّ
وهح ََثَاِننيَ   فَاْجِلدح

 إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى النَّشْوَانِ مِنَ النَّبِيذِ 
ْعَبَة، َعْن َأيب الت َّ  * س[[ ]230]  -  5273 ثَ َنا َحبَّانح قَاَل: َأْخرَباََن َعْبدح هللِا، َعْن شح دح ْبنح َحاِتٍِ قَاَل: َحدَّ ِح، َعْن َأيب  يَّا َأْخرَباََن حمحَمَّ

ٍل َنْشَواَن، فَ قَ  َا َشرِْبتح زَبِيًبا،  اْلَودَّاِك، َعْن َأيب َسِعيٍد اخْلحْدِريِّ قَاَل: أحِتَ النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَرجح اَل: ِإيّنِ مَلْ َأْشَرْب ََخًْرا، ِإُنَّ
ٍء، قَاَل: »فَ بحِهَز اِبأْلَْيدِ  َْلطَا«َوََتًْرا يف دحابَّ ِفَق اِبلنَِّعاِل، َوهَنَى َعِن الزَّبِيِب َوالتَّْمِر، َأْن خيح  ي، َوخح
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 . إسناده صحيح على شرط مسلم (:11297# قال شعيب في تخريج المسند )
ْفَياَن، َعْن َأيب ِإْسَحاَق، َعِن ال   *س[[ ]231]   -   5275 دح ْبنح ِإمْسَاِعيَل ْبِن ِإبْ َراِهيَم، َعْن َأيب ن حَعْيٍم، َعْن سح ،  َأْخرَباََن حمحَمَّ نَّْجَراينِّ

فَ َقاَل   َفَضَربَهح،  َسْكَراَن  ٍل  ِبَرجح َوَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  النَِّبُّ  أحِتَ  قَاَل:  عحَمَر  اْبِن  قَاَل:  َعِن  نَِبيٌذ،  قَاَل:  َشرِْبَت؟«  َشْيٍء  »َأيُّ  َلهح: 
لُّ، َواِحٍد َيْكِفي َوْحَدهح«   »َأيُّ نَِبيٍذ« قَاَل: نَِبيذح ََتٍْر َوزَبِيٍب، قَاَل: »اَل ََتِْلطحوَها كح

 . إسناده ضعيف لجهالة النجراني (:4786# قال شعيب في تخريج المسند )

 يَتَتَابَعُ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ الْحُكْمُ فِيمَنْ  
، قَاَل: َحدَّ   *س[ [ ]232]  -   5282 دح ْبنح َعْبِد هللِا الرَّقَاِشيُّ ثَ َنا حمحَمَّ دح ْبنح ََيََْي ْبِن َعْبِد هللِا، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا يَزِيدح ْبنح  َأْخرَباََن حمحَمَّ

ِد ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن َعْبِد هللِا   رِيِد، َعْن أَبِيِه، قَاَل: قَاَل زحرَْيٍع، َعْن حمحَمَّ ، َعْن َعْمِرو ْبِن الشَّ َبَة ْبِن عحْرَوَة ْبِن َمْسعحوٍد الث ََّقِفيِّ ْبِن عحت ْ
إِ  ُثحَّ  وهح،  فَاْجِلدح َشِرَب  ِإْن  ُثحَّ  وهح،  فَاْجِلدح اخْلَْمَر  َشِرَب  »ِإَذا  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  فَاْجلِ َرسح َشِرَب  َشِرَب  ْن  ِإْن  ُثحَّ  وهح،  دح

لحوهح«   فَاقْ ت ح
 .إسناده ضعيف بهذه السياقة (:19460# قال شعيب في تخريج المسند )

 نَسْخُ الْقَتْلِ 
ثَ َنا َشرِيٌك، عَ   *س[[ ]233]  -  5283 ي، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َعمِّ ِد َأْخرَباََن عحبَ ْيدح هللِا ْبنح َسْعِد ْبِن ِإبْ َراِهيَم ْبِن َسْعٍد، قَاَل: َحدَّ ْن حمحَمَّ

ْنَكِدِر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن َنِبِّ هللِا َصلَّى هللاح عَ  ِد ْبِن اْلمح وهح،  ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن حمحَمَّ لح فَاْجِلدح َلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإَذا َشِرَب الرَّجح
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِبرَ  لحوهح« فَأحِتَ َرسح وهح، فَِإْن َعاَد الرَّاِبَعَة فَاقْ ت ح ْلهح فَِإْن َعاَد فَاْجِلدح ٍل ِمنَّا فَ َلْم يَ ْقت ح  جح

دح   *س[ [ ]234] -  5284 ِد ْبِن َأْخرَباََن حمحَمَّ دح ْبنح ِإْسَحاَق، َعْن حمحَمَّ َثِّن حمحَمَّ ثَ َنا ِزاَيٌد، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ  ْبنح محوَسى احْلََرِشيُّ
فَاْضرِبحوهح، اخْلَْمَر  َشِرَب  »َمْن  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  َرسح قَاَل  قَاَل:  َجاِبٍر،  َعْن  ْنَكِدِر،  َعادَ   اْلمح َعاَد  فَِإْن  فَِإْن  فَاْضرِبحوهح،   

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ن حَعْيمَ  َقهح«، َفَضَرَب َرسح وَن َأنَّ فَاْضرِبحوهح، فَِإْن َعاَد الرَّاِبَعَة فَاْضرِبحوا عحن ح ْسِلمح اَن َأْرَبَع َمرَّاٍت، فَ َرَأى اْلمح
 عَ احْلَدَّ َقْد َوَقَع، َوَأنَّ اْلَقْتَل َقْد رحفِ 

 إسناده ضعيف بهذه السياقة  (:19460# قال شعيب في تخريج المسند )
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 كِتَابُ النِّكَاحِ   
 

 الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ 
ِد ْبِن َجْعَفٍر. ِكاَلَهحَ   * س[[ ]235]   -  5326 ، َعْن حمحَمَّ َثَّنَّ ِد ْبِن اْلمح وِد ْبِن َغْياَلَن، َعْن َأيب َداوحَد، َوَعْن حمحَمَّ ا أَبحو َداوحَد  َعْن حَمْمح

ٌل ِمَن اْلَمَواَل، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأيب اهْلحَذْيِل، َعْن َصا ْعَبَة، َعْن َسْلٍم رَجح وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َوغحْنَدٌر، َعْن شح ِحٍب َلهح، َأنَّ َرسح
َهِب َواْلِفضَّةِ   .« . . ..قَاَل: »تَ ًبا ِللذَّ

وهو ابن عطية  -حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح غير سلم    (:23101# قال شعيب في تخريج المسند )
َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: ونص الحديث من مسند اإلمام أحمد   فقد لينه الحافظ ابن حجر في "التقريب".  -الُفقيمي

ِة "، َقاَل: َفَحدَّ  ِة َماَذا؟ َثِني َصاِحِبي َأنَُّه اْنَطَلَق َمَع ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َفَقاَل: َيا َرُسوَل هللِا، َقْوُلَك َتبًّا ِللذََّهِب َواْلِفضَّ " َتبًّا ِللذََّهِب َواْلِفضَّ
 ى اآْلِخَرِة "َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِلَساناا َذاِكراا، َوَقْلباا َشاِكراا، َوَزْوَجةا ُتِعيُن َعلَ 

 النَّهْيُ عَنْ أَنْ تُنْكَحَ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَالثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ 
5359   -   [236[ َأْخرَباََن  [  اْبَن  س[  يَ ْعِّن  سحْفَيانح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  الرَّمْحَِن،  َعْبدح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  اٍر،  َبشَّ ْبنح  دح  َعْبِد حمحَمَّ َعْن  َسِعيٍد، 

َلهح َوِهَي َكارَِهٌة، فَأََتِت ال اًل، َزوََّج ابْ َنًة  َثِّن أَبحو َسَلَمَة، َأنَّ رَجح نَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَلْت: ِإنَّ اْلَعزِيِز ْبِن رحفَ ْيٍع، قَاَل: َحدَّ
اًل   ، َوَأاَن َكارَِهٌة َوَقْد َخطََبِّن اْبنح َعمٍّ َل، فَ َقاَل: »اَل ِنَكاَح َلهح اْنِكِحي َمْن ِشْئِت« َوذََكَر َكِلَمًة َمْعَناَها َأيب َزوََّجِّن رَجح

 الْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَة  
قَالَ   * س[[ ]237]  -  5363 محوَسى،  ْبنح  احْلََكمح  ثَ َنا  قَاَل: َحدَّ َصاِلٍح،  ْبنح  محَعاِويَةح  َعِن  َأْخرَبين  ِإْسَحاَق،  ْبنح  َعْيبح  شح ثَ َنا  َحدَّ  :

ا فَأََتِت  َأْمرَِها،  َغرْيِ  ِمْن  ِبْكٌر  َوِهَي  ابْ نَ َتهح  َزوََّج  اًل،  رَجح َأنَّ  َجاِبٍر،  َعْن  َعطَاٍء،  َعْن   ، »فَ َفرََّق اأْلَْوزَاِعيِّ َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  لنَِّبَّ 
َما« نَ هح  . بَ ي ْ

ثَ َنا أَبحو َحْفٍص يَ ْعِّن َعْمَرو ْبَن َأيب َسَلَمةَ   * س[[ ]238]  -  5364 ، قَاَل: َحدَّ َمْشِقيُّ ،  َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح َعْبِد اْلَواِحِد الدِّ  التِّنِّيِسيَّ
َثِّن ِإبْ َراِهيمح ْبنح محرََّة، َعْن َعطَاِء ْبِن َأيب َراَبٍح، قَ  ، قَاَل: َحدَّ ْعتح اأْلَْوزَاِعيَّ ٌل ابْ نَ َتهح َوِهَي ِبْكٌر َوَساَق احْلَِديثَ قَاَل: مسَِ  اَل: َزوََّج رَجح

5365   -  [239[ رَبِي  *س[ [  َثِّن  َحدَّ قَاَل:  َعْوٍن،  ْبنح  َجْعَفرح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  ويفُّ،  اْلكح َحِكيٍم  ْبِن  عحْثَماَن  ْبنح  َأمْحَدح  ْبنح  َأْخرَباََن  َعةح 
َو َمَدينٌّ اَل أبََْس ِبِه َعْن أَ  ، َوهح ِد ْبِن ََيََْي ْبِن َحبَّاَن، َعْن هَنَاٍر اْلَعْبِديِّ ٌل اِببْ َنٍة َلهح ِإىَل النَِّبِّ عحْثَماَن، َعْن حمحَمَّ يب َسِعيٍد، قَاَل: َجاَء رَجح

لُّ َذِلَك ت حرَ  دح َعَلْيِه َمَقالَتَ َها، فَ َقاَلْت: َوالَِّذي َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: َهِذِه ابْ َنيِت أََبْت َأْن تَ َزوََّج، فَ َقاَل: »َأِطيِعي َأاَبِك« كح دِّ
ْرِبين َما َحقُّ الزَّْوِج َعَلى َزْوَجِتِه، فَ َقاَل: »َحقُّ الزَّْوِج َعَلى َزْوَجِتِه َلوْ بَ َعَثَك اِبحلَْ  َها َما قِّ اَل أَتَ َزوَّجح َحَّتَّ َتح  َكاَنْت ِبِه ق حْرَحٌة، فَ َلَحَست ْ

«  َأدَّْت َحقَّهح«، فَ َقاَلْت: َوالَِّذي بَ َعَثَك اِبحْلَقِّ اَل أَتَ َزوَّجح أََبًدا، فَ قَ  نَّ ِإالَّ ِبِِْذهِنِنَّ وهح  اَل: »اَل ت حْنِكحح
ْحَمِن: َأُبو َهاُروَن اْلَعْبِديُّ َمْتُروُك اْلَحِديِث َواْسُمُه ُعَماَرُة ْبُن ُجَوْيٍن، َوَأُبو هَ   # اُروَن اْلَغَنِويُّ اَل َبْأَس ِبِه َواْسُمُه ِإْبَراِهيُم َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ

 اَلُهَما ِمْن َأْهِل اْلَبْصَرةِ ْبُن اْلَعاَلِء، َوكِ 
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 إسناده حسن. (:4164# قال شعيب في تخريج صحيح ابن حبان )

، قَاَل: َحدَّ  * س[[ ]240]  -  5367 َلْيَماَن الرَّقِّيُّ َو اْبنح سح ثَ َنا َمْعَمٌر َوهح ، قَاَل: َحدَّ ٍد الرَّقِّيُّ ثَ َنا زَْيدح ْبنح  َأْخرَبين أَيُّوبح ْبنح حمحَمَّ
ٌل ِمْن َبِّن  ْنِذِر ابْ نَ َتهح، َوِهَي َكارَِهٌة فَأََتى النَِّبُّ  َحبَّاَن، َعْن أَيُّوَب، َعْن ََيََْي ْبِن َأيب َكِثرٍي، َعْن َأيب َسَلَمَة، قَاَل: »أَْنَكَح رَجح  اْلمح

 َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم« فَ َردَّ ِنَكاَحَها " 
 إِنْكَاحُ الِابْنِ أُمَّهُ 

5374   -  [241[ ْبنح    س[*[  يَزِيدح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:   ، اْلَواِسِطيُّ ِسَناٍن  ْبنح  َأمْحَدح  ََثِبٍت،  َأْخرَباََن  َعْن  مَحَّاٌد،  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َهارحوَن، 
َلْيٍم، فَ َقاَلْت: ايَ  مح الَِّذي تَ ْعبحدح َوِإمْسَاِعيلح ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن َأيب طَْلَحَة، َعْن أََنٍس، َأنَّ َأاَب طَْلَحَة، َخَطَب أحمَّ سح  َأاَب طَْلَحَة أَلَْيَس ِإهَلحكح

اأْلَ  ِمَن  نَ بَ َتْت  اأْلَ َخَشَبًة  يف  نَ بَ َتْت  َخَشَبًة  تَ ْعبحْد  ِإْن  َتْصَحْبِّن  َفاَل  قَاَلْت:  بَ َلى،  قَاَل:  فحاَلٍن؟،  َبِّن  َحَبِشيُّ  جَنََرَها  جَنََرَها ْرِض  ْرِض 
ًئا َغرْيَهح، قَاَل: َحَّتَّ أَْنظحَر يف َأمْ  ِري، قَاَل: َفَذَهَب ُثحَّ رََجَع، فَ َقاَل: »َأْشَهدح َأنَّ َحَبِشيُّ َبِّن فحاَلٍن ِإْن أَْنَت َأْسَلْمَت مَلْ أحرِْد ِمْنَك َشي ْ

ًدا َرسحولح هللِا«، قَاَلْت: اَي أََنسح َزّوِْج َأاَب طَْلَحةَ   اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح، َوَأنَّ حمحَمَّ

 ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِي تَزْوِيجِ مَيْمُونَةَ 
ثَ َنا خَمَْلٌد يَ ْعِّن اْبَن يَزِيَد، َعْن َجْعَفٍر يَ ْعِّن اْبنَ  * س[[ ]242] -  5382  ب حْرقَاَن، َعْن  َأْخرَباََن َعْمرحو ْبنح ِهَشاٍم احْلَرَّاينُّ، قَاَل: َحدَّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّ  وٍن يَ ْعِّن اْبَن ِمْهَراَن، َعْن َصِفيََّة، قَاَلْت: »تَ َزوََّج َرسح َو َحاَلٌل َوَبََّن هِبَا ِبَسِرَف، وََكاَن َمْيمح ونََة، َوهح َم َمْيمح
ونََة ِبَسِرَف«   َقرْبح َمْيمح

 الرُّخْصَةُ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ 
5387   -   [243[ عَ   * س[ [  أَبحو  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:   ، َمْهِديٍّ اْبَن  يَ ْعِّن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  َعْن   ، َعِليٍّ ْبنح  َعْمرحو  َوضَّاٌح، َأْخرَباََن  َوامْسحهح  َوانََة 

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه وَ  ِغريَِة، َعْن ِشَباٍك، َعْن َأيب الضَُّحى، َعْن َمْسرحوٍق، قَاَل: »تَ َزوََّج َرسح َو حمحْرٌِم«َعِن اْلمح  َسلََّم بَ ْعَض ِنَسائِِه، َوهح

َو النَِّبيلح َعْن عحْثَماَن ْبِن اأْلَْسَوِد، َعِن اْبِن َأيب محَليْ   * س[[ ]244]  -   5388 ، َعْن َأيب َعاِصٍم هح َكَة، َعْن  َأْخرَباََن َعْمرحو ْبنح َعِليٍّ
َو حمحْرٌِم« ق حْلتح أِلَيب َعاِصٍم: أَنْ  وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم »تَ َزوََّج َوهح َنا َهَذا ِمَن الرُّقْ َعِة لَْيَس ِفيِه َعاِئَشَة، َأنَّ َرسح َت َأْمَلْيَت َعَلي ْ

 َعاِئَشةح، فَ َقاَل: دَْع َعاِئَشَة َحَّتَّ أَْنظحَر ِفيهِ 

 مَا يَحْرُمُ بِالرَّضَاعَةِ 
ثَ َنا وَِكيٌع، َعْن  [ ]245]  -  5415 ، قَاَل: َحدَّ َباَرِك اْلبَ ْغَداِديُّ اْلَمْخَرِميُّ دح ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن اْلمح ْفَياَن، َعْن َعِليِّ  س[ َأْخرَباََن حمحَمَّ سح

وَل هللِا َأاَل َأدحلَُّك َعَلى   : اَي َرسح ، ق حْلتح َسيِِّب، َعْن َعِليٍّ :  ْبِن زَْيٍد، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلمح َأُْجَِل فَ َتاٍة يف ق حَرْيٍش؟، قَاَل: »َمْن ِهَي؟« ق حْلتح
َا ابْ َنةح َأِخي ِمَن الرََّضاَعِة؟ َوَأنَّ هللَا َقْد َحرََّم ِمَن الرََّضا  َعِة َما َحرََّم ِمَن النََّسِب؟«بِْنتح مَحَْزَة، قَاَل: »َأَو َما َعِلْمَت َأهنَّ

 (.1146أخرجه الترمذي مختصرا برقم ) #
ثَ َنا َسعِ   *س[[ ]246]   -  5416 ثَ َنا َعْبدح هللِا ْبنح َبْكٍر، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح ِإمْسَاِعيَل ْبِن ِإبْ َراِهيَم، قَاَل: َحدَّ َو اْبنح  َأْخرَباََن حمحَمَّ يٌد هح

َسيِِّب، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َعِليًّا، قَا َل ِللنَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يف ابْ َنِة مَحَْزَة َأيب َعرحوبََة، َعْن َعِليِّ ْبِن زَْيٍد، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلمح
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َا ابْ َنةح َأِخي ِمَن الرََّضاَعِة«، ُثحَّ قَاَل َنِبُّ هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيهِ   َوَسلََّم: »َأَو َما َعِلْمَت َأنَّ هللَا َحرََّم ِمَن  َوذََكَر ِمْن َُجَاهِلَا، فَ َقاَل: »ِإهنَّ
 اَعِة َما َحرََّم ِمَن النََّسِب؟«، مَلْ َيْسَمْعهح َسِعيٌد َعْن َعِليِّ ْبِن زَْيدٍ الرَّضَ 

 صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن ُجدعان. (: 2491# قال شعيب في تخريج المسند )
ثَ َنا غحْنَدرٌ  َأْخرَبانَ  *س[[ ]247] -  5417 َبةح ْبنح َسِعيٍد، قَاَل: َحدَّ ٍل، َعْن َعِليِّ ْبِن زَْيٍد، َعْن  ق حتَ ي ْ ثَ َنا َسِعيٌد، َعْن رَجح ، قَاَل: َحدَّ

َسيِِّب، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َعِليًّا، قَاَل ِللنَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يف ابْ َنةِ   مَحَْزَة َفذََكَر ِمْن َُجَاهِلَا، فَ َقاَل َرسحولح هللاِ   َسِعيِد ْبِن اْلمح
َا ابْ َنةح َأِخي ِمَن الرََّضاَعِة َأَو َما َعِلْمَت َأنَّ هللَا َحرََّم ِمَن الرَّضَ   اَعِة َما َحرََّم ِمَن النََّسِب؟«َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإهنَّ

 ُجدعان. صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن (: 2491# قال شعيب في تخريج المسند )
َثِّن ِإبْ َراِهيمح، َعْن َعْبِد اأْلَْعَلى، َعنْ   َأْخرَبانَ   *س[[ ]248]   -  5419 َثِّن َأيب، قَاَل: َحدَّ   َأمْحَدح ْبنح َحْفِص ْبِن َعْبِد هللِا، قَاَل: َحدَّ

وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّ  َبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعْن َرسح  َم مبِْثِل َذِلكَ َسِعيِد ْبِن جح
 الْقَدْرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِنيَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ 

ثَ َنا محْسِلمح ْبنح ِإبْ َراِهيَم، قَالَ   [ س[ ]249]  -  5433 ، قَاَل: َحدَّ دح  َأْخرَبين عحبَ ْيدح هللِا ْبِن َفَضاَلَة ْبنح ِإبْ َراِهيَم النََّساِئيُّ ثَ َنا حمحَمَّ : َحدَّ
الزُّبَ  َعِن  الزَُّبرْيِ،  اْبِن  َعِن  أَبِيِه،  َعْن  عحْرَوَة،  ْبنح  ِهَشامح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  ِديَناٍر،  َتحَّرِمح ْبنح  »اَل  َوَسلََّم قَاَل:  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن  رْيِ، 

ْماَلَجَتاِن« ْماَلَجةح، َواإْلِ  اْلَمصَّةح، َواْلَمصََّتاِن، َواإْلِ
 . (1150الحديث )اإلمام الترمذي في السنن علقه # 

َو اْبنح ِإبْ َراِهيَم ْبِن َسْعٍد، قَاَل: حَ   * س[[ ]250]   -  5437 ثَ َنا يَ ْعقحوبح َوهح ، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َمْنصحوٍر الطُّوِسيُّ حمحَمَّ ثَ َنا  َأْخرَباََن  دَّ
َثِّن ِهَشامح ْبنح عحْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن الزَُّبرْيِ،   ، َعْن َأيب، َعِن اْبِن ِإْسَحاَق، قَاَل: َحدَّ اِج اأْلَْسَلِميِّ اِج ْبِن احْلَجَّ َعِن احْلَجَّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَل َيحَّرِمح ِمَن الرََّضاِع اْلَمصَّةح، َوالْ  َريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرسح « َأيب هح َا َيحَّرِمح َما فَ َتَق ِمَن اللَََّبِ  َمصََّتاِن ِإُنَّ
 .لس، وقد عنعن، وباقي رجال السند ثقات محمد بن إسحاق مد# 

، َعْن َجرِيٍر، َعِن اْبِن ِإْسَحاَق، َعْن ِإبْ َراِهيَم ْبِن عحْقَبَة، قَا  *س[[ ]251]  -  5438 يِصيُّ دح ْبنح قحَداَمَة اْلِمصِّ َل: َكاَن َأْخرَبين حمحَمَّ
َريْ رَ  هح َأيب  َعْن  اٍج،  َحجَّ ْبِن  اِج  َحجَّ َعْن  ثح  َيحَدِّ اْلَمصَّةح،  عحْرَوةح  الرََّضاِع  ِمَن  َيحَّرِمح  »اَل  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  وَل  َأنَّ َرسح َة، 

 »  َواْلَمصََّتاِن، َواَل َيحَّرِمح ِمْنهح ِإالَّ َما فَ َتَق اأْلَْمَعاَء ِمَن اللَََّبِ
 .محمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن، وباقي رجال السند ثقات # 

 الرَّضَاعَةُ بَعْدَ الْفِطَامِ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ 
ثَ َنا َأيب، َعِن اْبِن ِإْسَحاَق،  *س[[ ]252]  -  5443 ، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا يَ ْعقحوبح ، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َمْنصحوٍر الطُّوِسيُّ قَاَل:  َأْخرَباََن حمحَمَّ

َثِّن ِهَشامح ْبنح عحْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن   ولح هللِا َصلَّى َحدَّ َريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرسح اِج، َعْن َأيب هح اِج ْبِن احْلَجَّ َعْبِد هللِا ْبِن الزَُّبرْيِ، َعِن احْلَجَّ
َا َيحَّرِمح َما فَ َتَق اللَّ  « هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَل َيحَّرِمح ِمَن الرََّضاَعِة اْلَمصَّةح، َواَل اْلَمصََّتاِن ِإُنَّ  ََبح

 .محمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن، وباقي رجال السند ثقات  #
 رَضَاعُ الْكَبِريِ 
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ْفَيانح   *س[ [ ]253]  -  5451 ثَ َنا سح ، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َعْبدح الرَّمْحَِن يَ ْعِّن اْبَن َمْهِديٍّ اٍر، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َبشَّ ، َأْخرَباََن حمحَمَّ  يَ ْعِّن الث َّْوِريَّ
ٌل َفَساَق احْلَِديثَ َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن اْلَقاِسِم، َعْن أَبِيِه، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِلَسْهَلَة: »َأْرِضعِ َعْن   يِه«، قَاَلْت: ِإنَّهح رَجح

 # مرسل. 

 اللهْوُ وَالْغِنَاءُ عِنْدَ الْعُرْسِ 
5540   -   [254[ َعنْ   * س[[  الزَُّبرْيِ،  َأيب  َعْن   ، اأْلَْجَلحح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  يَ ْعَلى،  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َلْيَماَن،  سح ْبنح  َأمْحَدح  َجاِبٍر،    َأْخرَباََن 

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيهِ  اًل ِمَن اأْلَْنَصاِر، فَ َقاَل َرسح َوَسلََّم: " َأْهَديْ تحمح اْلَفَتاَة َأاَل بَ َعثْ تحْم َمَعَها   قَاَل: أَْنَكَحْت َعاِئَشةح َذاَت قَ َرابٍَة هَلَا رَجح
ْم؟ "  ْم َفَحيَّااَن َوَحيَّاكح َناكح ْم أَتَ ي ْ َناكح : أَتَ ي ْ  َمْن يَ قحولح

ضعيف  -وهو ابن عبد هللا بن ُحَجية -حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف، أجلح (:15209# قال شعيب في تخريج المسند )
 لم يصرح بسماعه من جابر.  يعتبر به، وأبو الزبير
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 كِتَابُ الطَّلَاقِ   
 

 خِيَارُ الْأَمَةِ تُعْتَقُ وَزَوْجُهَا مَمْلُوك  
َهْيٌب، َعْن عحب َ  * س[[ ]255]  -  5617 ثَ َنا وح ِغريَةح ْبنح َسَلَمَة، قَاَل: َحدَّ ْيِد هللِا ْبِن َأْخرَباََن ِإْسَحاقح ْبنح ِإبْ َراِهيَم، قَاَل: َأْخرَباََن اْلمح

 عحَمَر، َعْن اَنِفٍع، َعْن َصِفيََّة بِْنِت َأيب عحبَ ْيٍد، قَاَلْت: »َكاَن َزْوجح بَرِيَرَة َعْبًدا« 
 بلفظه موصوال عن أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها كما يف احلديث قبله.  مرسل، وورد # 
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 كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ   
 

 بَابُ الْحَثِّ عَلَى إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ 
َو اْبنح َسِعيٍد، َعْن ِهَشاِم ْبِن عحْرَوَة، قَاَل: أَ  *س[ [ ]256] 1-  5724 ثَ َنا ََيََْي َوهح ْخرَبين  َأْخرَباََن يَ ْعقحوبح ْبنح ِإبْ َراِهيَم، قَاَل: َحدَّ

ولح هللِا َصلَّ  ، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، قَاَل: قَاَل َرسح ى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َأْحَيا َأْرًضا َميَِّتًة عحبَ ْيدح هللِا ْبنح َعْبِد الرَّمْحَِن اأْلَْنَصاِريُّ
 فَ َلهح هِبَا َأْجٌر، َوَما َأَكَلِت اْلَعَوايف فَ َلهح هِبَا َأْجٌر« 

 حديث صحيح، واختلف على هشام بن عروة فيه (:14271# قال شعيب في تخريج المسند )
َف، َعْن ََيََْي، َعْن ِهَشاِم ْبِن عحْرَوَة، َعِن اْبِن رَاِفٍع، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللاِ و   * س[[ ]257]   2-  5724 َعْيبح ْبنح يحوسح ،  َأْخرَباََن شح

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َأْحَيا َأْرًضا، فَ َلهح فِيَها َأْجٌر، َوَما َأَكَلِت اْلعَ   يةح فَ َلهح ِبه َأْجٌر«  افِ قَاَل: قَاَل َرسح
 حديث صحيح، واختلف على هشام بن عروة فيه (:14271# قال شعيب في تخريج المسند )

 مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ 
َرْيٍح، َعْن حمحَ   *س[[ ]258]   -  5728 َوةح ْبنح شح ثَ َنا اْبنح َوْهٍب، قَاَل: َأْخرَبين َحي ْ ِد َأْخرَباََن يحونحسح ْبنح َعْبِد اأْلَْعَلى، قَاَل: َحدَّ مَّ

وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َمنْ  َأْحَيا َأْرًضا َمَواًَت لَْيَسْت أِلََحٍد، َفِهَي َلهح َواَل   ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن عحْرَوَة ْبِن الزَُّبرْيِ، َأنَّ َرسح
رح اأْلَْرَض اخْلَرِبََة، َوهِ  لح ي حَعمِّ ٌد: قَاَل عحْرَوةح: اْلِعْرقح الظَّاملح الرَّجح «، قَاَل حمحَمَّ وَها َحَّتَّ َحقَّ ِلِعْرٍق ظَاملٍِ َها َفرَتَكح َي ِللنَّاِس َقْد َعَجزحوا َعن ْ

 َخرَِبتْ 
 رسل. # م
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 كِتَابُ الْعَارِيَةِ وَالْوَدِيعَةِ   
 

 الْمَنِيحَةُ 
َلْيَماَن، قَاَل: مسَِ [ ]259]  -  5749 ْعَتِمرح ْبنح سح ثَ َنا اْلمح اَج ْبَن  س[ َأْخرَباََن َعْبدح هللِا ْبنح الصَّبَّاِح ْبِن َعْبِد هللِا، قَاَل: َحدَّ ْعتح احْلَجَّ

دح ْبنح اْلَولِيِد، َعْن َأيب َعاِمٍر، َعْن َأيب أحَماَمَة، َأنَّ َرسح  َثِّن حمحَمَّ وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »اْلَعارِيَةح محَؤدَّاٌة،  ف حَراِفَصَة، قَاَل: َحدَّ
وَل هللِا َأرَأَْيَت َعْهَد هللِا َعزَّ َوَجلَّ قَاَل: »َعْهدح هللِا َأَحقُّ  ٌل: اَي َرسح َي« َواْلَمِنيَحةح محَؤدَّاٌة« قَاَل رَجح  َما أحدِّ

 قوي. ه(: إسناد2959) الدارقطنيسنن # قال شعيب في تخريج 

 تَضْمِنيُ أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَفْسَدَتْ مَوَاشِيهِمْ بِاللَّيْلِ 

 ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ 
5755  -  [260[ َحفْ   *س[ [  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:   ، ْيَسابحوِريُّ الن َّ عحَقْيِل  ْبنح  دح  حمحَمَّ ْبِن  َأْخرَبين  ِد  حمحَمَّ َعْن  ِإبْ َراِهيمح،  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  ٌص، 

َسيِِّب، َعِن اْلرَبَاِء ْبِن َعاِزٍب، َأنَّ اَنَقًة، َلهح َوقَ َعْت يف  ، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلمح َحاِئِط قَ ْوٍم فَ َقَضى ِفيِه َرسحولح هللِا   َمْيَسَرَة، َعِن الزُّْهِريِّ
ْفشح الَّذِ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َو الن َّ َهاِر، َوَعَلى َأْهِل اْلَمَواِشي احْلِْفظح اِبللَّْيِل، َوهح ي ذََكَر هللاح َعزَّ  ؛ َعَلى َأْهِل اأْلَْمَواِل احْلِْفظح اِبلن َّ

 َوَجلَّ يف اْلقحْرآِن  
ْحَمِن: ُمَحمَُّد ْبُن َمْيَسَرَة ُهَو ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي َحْفَصَة َوُهَو َضِعيفٌ  #  َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ

 

 

 

 

 

 



78 
 

 كِتَابُ الضَّوَالِّ   
 

 ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِنيَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ الِاخْتِلَافِ عَلَى مُطَرِّفٍ 
ثَ َنا اجْلح   *س[ [ ]261]  -  5760 ثَ َنا يَزِيدح يَ ْعِّن اْبَن زحرَْيٍع، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن بَزِيٍع، قَاَل: َحدَّ ، َعْن َأيب َأْخرَباََن حمحَمَّ َرْيِريُّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح  ْسِلِم َحَرقح النَّاِر َفاَل   اْلَعاَلِء، َعْن محَطرٍِّف، َعْن َأيب محْسِلٍم، َعِن اجْلَارحوِد، قَاَل: قَاَل َرسح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َضالَّةح اْلمح
َها«، َثاَلَثً   تَ ْقَربَ ن َّ

 إسناده حسن ألجل أبي مسلم الَجَذمي.  (:20757# قال شعيب في تخريج المسند )
اِء، َعنْ   *س[ [ ]262]   -   5761 ْفَياَن، َعْن َخاِلِد احْلَذَّ ثَ َنا أَبحو أحَساَمَة، َعْن سح يَزِيَد    َأْخرَباََن محوَسى ْبنح َعْبِد الرَّمْحَِن، قَاَل: َحدَّ

َها« َخاَلَفهح ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن محَطرٍِّف، َعِن اجْلَارحوِد، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َضالَّةح الْ  ْسِلِم َحَرقح النَّاِر َفاَل تَ ْقَربَ ن َّ مح
ْعَبةح   شح

اِء، َعْن يَزِيَد ْبنِ  *س[ [ ]263]  - 5762 ْعَبَة، َعْن َخاِلِد احْلَذَّ ثَ َنا َسِعيدح ْبنح َعاِمٍر، َعْن شح َعْبِد هللِا  َأْخرَباََن أَبحو َداوحَد، قَاَل: َحدَّ
رِي، َعْن َأيب محسْ  خِّ وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َوََنْنح َعَلى ِإِبٍل ِعَجاٍف فَ قحْلنَ ْبِن الشِّ َنا َرسح وَل ِلٍم، َعِن اجْلَارحوِد، قَاَل: أَتَ ي ْ ا: اَي َرسح

ْسِلِم َحَرقح ا َها، قَاَل: »َضالَّةح اْلمح ابِ هللِا ِإانَّ ُنَحرُّ مبَْوِضٍع َقْد مَسَّاهح، فَ َنِجدح ِإِباًل فَ نَ رَْكب ح  لنَّاِر«، ََتبَ َعهح َعْبدح اْلَوهَّ
 إسناده حسن ألجل أبي مسلم الَجَذمي.  (:20757# قال شعيب في تخريج المسند )

ثَ َنا َخاِلٌد، َعْن يَزِيَد ْبِن عَ   * س[[ ]264]   -   5763 اِب، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َعْبدح اْلَوهَّ ، قَاَل: َحدَّ َثَّنَّ دح ْبنح اْلمح  هللِا ْبِن  ْبدِ َأْخرَباََن حمحَمَّ
وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َضالَّةح اْلمح  رِي، َعْن َأيب محْسِلٍم، َعِن اجْلَارحوِد، َأنَّ َرسح خِّ  ْسِلِم َحَرقح النَّاِر« الشِّ

 إسناده حسن ألجل أبي مسلم الَجَذمي.  (:20757# قال شعيب في تخريج المسند )
، عَ  *س[ [ ]265] -  5764 َثَّنَّ ْبنح َسِعيٍد الضَُّبِعيُّ ثَ َنا اْلمح ثَ َنا أَبحو َداوحَد، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ ْن قَ َتاَدَة، َأْخرَباََن َعْمرحو ْبنح َعِليٍّ

َعلَّ  اْلمح ْبِن  اجْلَارحوِد  َعِن   ، اجْلَْذِميِّ محْسِلٍم  َأيب  َعْن  رِي،  خِّ الشِّ ْبِن  هللِا  َعْبِد  ْبِن  يَزِيَد  َوَسلََّم َعِن َعْن  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  النَِّبَّ  َسَأَل  أَنَّهح  ى، 
ْسِلِم َحَرقح النَّاِر«  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َضالَّةح اْلمح ، فَ َقاَل َرسح  الضََّوالِّ

 إسناده حسن ألجل أبي مسلم الَجَذمي.  (:20757# قال شعيب في تخريج المسند )
 تِلَافِ عَلَى أَيُّوبَ فِيهِ ذِكْرُ الِاخْ 

5765   -   [266[ أَيُّوبَ   *س[ [  َعْن  مَحَّاٌد،  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  اْلَقْعَنِبُّ،  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  وٍن،  َمْيمح ْبِن  َعِليِّ  ْبنح  دح  حمحَمَّ َأيب  َأْخرَباََن  َعْن   ،
ْسِلِم َحَرقح النَّاِر«، َخاَلَفهح َجرِيرح ْبنح اْلَعاَلِء، َعْن َأيب محْسِلٍم، َعِن اجْلَارحوِد، قَاَل: قَاَل  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َضالَّةح اْلمح َرسح

 َحازِمٍ 
 إسناده حسن ألجل أبي مسلم الَجَذمي.  (:20757# قال شعيب في تخريج المسند )



79 
 

اَن اْبنح َوْهٍب، قَاَل: َأْخرَبين َجرِيرح ْبنح َحازٍِم، َعْن أَيُّوَب، َعْن َأيب  َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح َعْمٍرو، قَاَل: َأْخربََ   * س[[ ]267]   -   5766
ْسِلِم، فَإِ  َك َوَضالََّة اْلمح ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإايَّ َا َحَرقح النَّاِر« محْسِلٍم، َعِن اجْلَارحوِد، قَاَل: قَاَل َرسح  هنَّ

 إسناده حسن ألجل أبي مسلم الَجَذمي.  (:20757المسند )# قال شعيب في تخريج 
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 كِتَابُ اللُّقَطَةِ   
 

 حَدِيثِ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ فِيهِ الْإِشْهَادُ عَلَى اللُّقَطَةِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، وَالْجُرَيْرِيِّ عَلَى يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اهللِ فِي  
ثَ َنا اجْلحَرْيِريُّ   * س[[ ]268]   -  5778 ثَ َنا يَزِيدح ْبنح زحرَْيٍع، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن بَزِيٍع، قَاَل: َحدَّ ، َعْن َأيب اْلَعاَلِء، َأْخرَباََن حمحَمَّ

وِل هللاِ  َنا ََنْنح َمَع َرسح  َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يف بَ ْعِض َأْسَفارِِه، َويف الظَّْهِر ِقلٌَّة َعْن محَطرٍِّف، َعْن َأيب محْسِلٍم، َعِن اجْلَارحوِد، قَاَل: بَ ي ْ
وَل هللِا َلَقْد َعِلْمتح َما َيْكِفيَنا ِمَن الظَّْهِر، قَاَل: »مَ  : اَي َرسح ْم، ق حْلتح نَ هح : َذْوٌد  َتَذاَكَر اْلَقْومح الظَّْهَر بَ ي ْ يَ ْعِّن َنَِْت    -ا َيْكِفيَنا؟«، ق حْلتح

َها« َثاَلًَث، قَاَل: »اللُّ   - َعَلْيِهنَّ   ْسِلِم َحَرقح النَّاِر َفاَل تَ ْقَربَ ن َّ ورِِهنَّ فَ َقاَل: »اَل َضالَّةح اْلمح عح ِبظحهح َها، فَأَْنِشْدَها فَ نَ تَ َوسَّ َقطَةح، َوالضَّالَّةح جتَِدح
َها َوِإالَّ َفَمالح هللِا ي حْؤتِيِه َمْن َيشَ   اءح« فَِإْن َعَرْفَت، فََأدِّ

   .إسناده حسن (:20754# قال شعيب في تخريج المسند )

 ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الْوَلِيدِ بْنِ كَثرِيٍ فِي خَبَرِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اهللِ فِي تَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ 
ثَ َنا أَبحو أحَساَمَة َعِن اْلَولِيِد ْبِن َكِثرٍي، َعْن َعْمرِ   *س[[ ]269]  -  5787 َفِر، قَاَل: َحدَّ َعْيٍب، َأْخرَباََن أَبحو عحبَ ْيَدَة ْبنح َأيب السَّ و ْبِن شح

َبًة، فَ َلقِ  َعي ْ اْلتَ َقَط  أَنَّهح  أَبِيِهَما،  َعْن  هللِا،  َعْبِد  ْبِن  ْفَياَن  سح اْبَّنْ  َوَعاِصٍم،  َعْمٍرو،  ا َكاَن َعْن  فَ َلمَّ َحْواًل  َعّرِفْ َها  َل:  فَ َقاَل  عحَمَر  هِبَا  َي 
و  َرسح ِإنَّ  َلَك  ِهَي  فَ َقاَل:  ت حْعرَتَْف،  فَ َلْم  َها  َعرَّفْ ت ح َقْد  ِإيّنِ   : فَ قحْلتح هِبَا،  َلِقيتحهح  احْلَْوِل  قَ ْرِن  »َأَمَراَن ِعْنَد  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  َل 

: اَل َحاَجَة َل هِبَا، فََأَمَر هِبَا فَأحْلِقَيْت يف بَ ْيِت اْلَمالِ ِبَذِلَك«، ق حلْ   تح
5788   -  [270[ ْبنح كَ   *س[[  اْلَولِيدح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  يحونحَس،  اْبَن  يَ ْعِّن  ِعيَسى  َأْخرَباََن  قَاَل:  ِإبْ َراِهيَم،  ْبنح  ِإْسَحاقح  ِثرٍي،  َأْخرَباََن 

فْ قَاَل: ِعيَسى، وََكاَن اْلَولِ  ْفَياَن ْبِن َعْبِد هللِا َأنَّ سح َعْيٍب، َعْن َعاِصٍم، َوَعْمٍرو اْبَّنْ سح َياَن ْبَن  يدح ثَِقًة يف احْلَِديِث، َعْن َعْمِرو ْبِن شح
َبًة فَأََتى هِبَا عحَمَر ْبَن اخْلَطَّاِب، قَاَل: َعّرِفْ َها َسَنًة فَِإْن عحرَِفْت َفَذِلَك وَ  ِإالَّ َفِهَي َلَك، فَ َلْم ت حْعَرْف فَ َلِقيتحهح ِمَن اْلَعاِم َعْبِد هللِا، َوَجَد َعي ْ

وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم »َأَمرَ  َا َلهح فَ َقاَل: ِهَي َلَك ِإنَّ َرسح ْقِبِل ِمَن اْلَمْوِسِم َفذََكْرِتح اَن ِبَذِلَك« قَاَل: اَل َحاَجَة َل هِبَا، فَ َقَبَضَها  اْلمح
 َعَلَها يف بَ ْيِت اْلَمالِ عحَمرح َوجَ 

 مَا وُجِدَ مِنَ اللُّقَطَةِ فِي الْقَرْيَةِ غَيْرِ الْعَامِرَةِ، وَلَا الْمَسْكُونَةِ 
ِث، َوِهَشامح س[ احْلَاِرثح ْبنح ِمْسِكنٍي ِقَراَءًة َعَلْيِه َوَأاَن َأمْسَعح، َعِن اْبِن َوْهٍب، قَاَل: َأْخرَبين َعْمرحو ْبنح احْلَارِ [ ]271]   - 5796

وَل هللِا َصلَّى هللاح  اًل، أََتى َرسح ِه، َأنَّ رَجح َعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: َكْيَف ِفيَما وحِجَد يف ْبنح َسْعٍد، َعْن َعْمِرو ْبِن شح
ِإلَيْ  فَاْدفَ ْعهح  اَبِغَيٌة  َجاَء  فَِإْن  َسَنًة،  »َعرِّْف  قَاَل:  ونَِة؟  اْلَمْسكح اْلَقْريَِة  يف  َأْو  اْلِميَتاِء  َجاَء  الطَّرِيِق  »فَِإْن  قَاَل:  ِبِه«،  َفَشْأنحَك  َوِإالَّ  ِه 

َها يَ ْوًما ِمَن الدَّ  ونَِة فَِفيِه، وَ طَالِب ح َها ِإلَْيِه، َوَما َكاَن يف الطَّرِيِق َغرْيِ اْلِميَتاِء، َويف اْلَقْريَِة َغرْيِ اْلَمْسكح «ْهِر فََأدِّ سح  يف الرَِّكاِز اخْلحمح
 (.1710(، وقال األلباني: إسناده حسن. ورواه أبو داود بلفظ قريب منه )2327# رواه ابن خزيمة بلفظه )



81 
 

، َعْن عحبَ ْيِد هللِا ْبِن اأْلَْخَنِس، َعْن عَ   * س[[ ]272]   -  5798 دح ْبنح ِإمْسَاِعيَل ْبِن ِإبْ َراِهيَم، َعِن اأْلَْنَصاِريِّ حمحَمَّ ْمِرو ْبِن  َأْخرَباََن 
: اَي َرسحوَل هللِا َأْفِتِّن يف ال ِه، َعْن َأيب ثَ ْعَلَبَة، قَاَل: ق حْلتح َعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ َتاٍء َأْو يف شح لَُّقطَِة، قَاَل: »َما َوَجْدَتهح يف َطرِيٍق َمي ْ

 قَ ْريٍَة َعاِمَرٍة، فَ َعّرِْفهح َسَنًة ِإْن مَلْ جتَِْد َصاِحَبهح«، َوَساَق احْلَِديثَ 
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 كِتَابُ الرِّكَازِ   
 

 بَابُ ذِكْرِ الرِّكَازِ 
ي َوهح   * س[[ ]273]   -  5801 َثِّن َعمِّ َو يعقوب  َأْخرَباََن عحبَ ْيدح هللِا ْبنح َسْعِد ْبِن ِإبْ َراِهيَم ْبِن َسْعٍد، ِإْماَلًء ِمْن ِكَتاِبِه، قَاَل: َحدَّ

، َعْن أَبِيِه، َعْن َعا َو اْبنح َسْعٍد، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َساملٍِ ثَ َنا لَْيٌث َوهح ِمِر ْبِن رَبِيَعَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى بن إبراهيم بن سعد، قَاَل: َحدَّ
َباٌر، َويف الرَِّكازِ  َباٌر، َواْلَمْعِدنح جح رح جح َباٌر، َواْلِبئ ْ َها جح ْرحح «هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: »اْلَعْجَماءح جح سح   اخْلحمح

لم يرو هذا الحديث (:  4/185ألوسط )من حديث أبي هريرة، وقال الطبراني في ا  (1710)ومسلم  (،  6912أخرجه البخاري )  #
 . عن ليث بن سعد إال يعقوب بن إبراهيم
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 كِتَابُ الْعِلْمِ   
 

 بَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ 
َعْيٌب، َعنِ [ ]274]  -  5808 ثَ َنا أَبحو اْلَيَماِن، قَاَل: َأْخرَباََن شح دح ْبنح ََيََْي ْبِن َعْبِد هللِا، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل:  س[ َأْخرَبين حمحَمَّ  الزُّْهِريِّ

َريْ َرَة: قَاَل َرسحولح هللِا َصلَّى هللاح َعَليْ  يِن، قَاَل أَبحو َسَلَمَة ْبنح َعْبِد الرَّمْحَِن: قَاَل أَبحو هح ِه َوَسلََّم: »َمْن يحرِِد هللاح ِبِه َخرْيًا ي حَفقِّْههح يف الدِّ
َا َأاَن قَاِسٌم َوي حْعِطي هللاح«   فَِإُنَّ

ْحَمِن، َعْن َأبِ  # ، َعْن ُحَمْيِد ْبِن َعْبِد الرَّ ْحَمِن: َخاَلَفُه ُيوُنُس َرَواُه َعِن الزُّْهِريِ   .ي ُهَرْيَرةَ َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ
( واللفظ له، وقال شعيب في تخريج المسند: إسناده صحيح 7194، وأحمد )بشطره األول  ( مختصراا 220# أخرجه ابن ماجه )

 لشيخين.على شرط ا

 كِتَابَةُ الْعِلْمِ فِي الصُّحُفِ 
دح ْبنح ِإمْسَاِعيَل ْبِن ِإبْ َراِهيَم، َعْن عحْثَماَن ْبِن عحَمَر، قَاَل: َأْخرَباََن ق حرَّةح ْبنح َخا[ ]275]  -   5825 ِلٍد، َعْن َأيب الزَُّبرْيِ،  س[ َأْخرَباََن حمحَمَّ

 َواَل يحِضلُّوَن، َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم »َدَعا ِبَصِحيَفٍة يف َمَرِضِه لَِيْكتحَب ِفيَها ِكَتااًب أِلحمَِّتِه اَل َيِضلُّوَن بَ ْعَدهح َعْن َجاِبٍر، َأنَّ َرسحوَل هللِا  
 وََكاَن يف اْلبَ ْيِت َلَغٌط«، َوَتَكلََّم عحَمرح َفرَتََكهح 

 مَسْأَلَةُ عِلْمٍ لَا يُنْسَى 
ثَ َنا ِإمْسَاِعيلح ْبنح أحَميَّ أَ   *س[ [ ]276]  -  5839 ثَ َنا اْلَفْضلح ْبنح اْلَعاَلِء، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح ِإبْ َراِهيَم، قَاَل: َحدَّ ِد  ْخرَباََن حمحَمَّ َة، َعْن حمحَمَّ

اًل َجاَء زَْيَد ْبَن ََثِبٍت، َفَسأََلهح َعْن َشْيٍء، َنَما أان َوأَبحو    ْبِن قَ ْيٍس، َعْن أَبِيِه، أَنَّهح َأْخرَبَهح َأنَّ رَجح َريْ َرَة، فَِإيّنِ بَ ي ْ فَ َقاَل َلهح زَْيٌد: َعَلْيَك َأاَب هح
َنا َرسحولح هللِا َصلَّى هللاح  رح رَب ََّنا َخَرَج َعَلي ْ َريْ َرَة، َوفحاَلٌن يف اْلَمْسِجِد َذاَت يَ ْوٍم َنْدعحو هللَا، َوَنْذكح َنا َفسَ هح َنا   َعَلْيِه َوَسلََّم َحَّتَّ َجَلَس ِإلَي ْ َكت ْ

َريْ َرَة، َوَجَعَل َرسح  تحْم ِفيِه« قَاَل زَْيٌد: َفَدَعْوتح َأاَن َوَصاِحَِبَّ قَ ْبَل َأيب هح ن ْ نح  فَ َقاَل: »عحودحوا ِللَِّذي كح ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ي حَؤمِّ
مَّ ِإيّنِ  َريْ َرَة، فَ َقاَل: اللهح  َأْسأَلحَك ِمْثَل َما َسأََلَك َصاِحَباَي َهَذاِن، َوَأْسأَلحَك ِعْلًما اَل ي حْنَسى، فَ َقاَل َرسحولح َعَلى دحَعائَِنا، ُثحَّ َدَعا أَبحو هح

وَل هللِا َوََنْنح َنْسَألح هللَا ِعْلًما اَل ي حْنَسى، ف َ  ْم هِبَا الْ هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »آِمنَي«، فَ قحْلَنا: اَي َرسح «َقاَل: »َسبَ َقكح ْوِسيُّ  غحاَلمح الدَّ
 : إسناده جيد. 4/208# الحافظ في اإلصابة 

 الضَّحِكُ عِنْدَ السُّؤَالِ 
دح ْبنح َعْبِد هللِا بْ   *س[ [ ]277]  -   5841 ثَ َنا حمحَمَّ ثَ َنا َحَرِميُّ ْبنح َحْفٍص، قَاَل: َحدَّ ِن ِعاَلثََة،  َأْخرَباََن َعْمرحو ْبنح َمْنصحوٍر، قَاَل: َحدَّ

ثَهح َعْن َعْبِد هللِا ْبِن عَ  َثِّن اْلَعاَلءح ْبنح َعْبِد هللِا، َأنَّ احْلَنَّاَن ْبَن َخارَِجَة، َحدَّ وِل هللِا قَاَل: َحدَّ َنا ََنْنح ِعْنَد َرسح ْمِرو ْبِن اْلَعاِصي، قَاَل: بَ ي ْ
لحٌق خيحْ  وَل هللِا َأْخرِباَْن َعْن ثَِياِب اجْلَنَِّة َأخح ٌل فَ َقاَل: اَي َرسح ، َفَضِحَك بَ ْعضح َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِإْذ َجاَءهح رَجح َلقح َأْو َنِسيٌج ي حْنَسجح

ولح هللِا َصلَّى هللاح عَ   اْلَقْوِم، فَ َقالَ  وَن َأنَّ َجاِهاًل َيْسَألح َعاِلًما«، َفَجَلَس َيِسريًا َأْو َقِلياًل، فَ َقاَل َرسح َلْيِه َوَسلََّم: »أَْيَن  هَلحْم: »َتْضَحكح
وَل هللِا، قَاَل: »اَل َبْل تحَشقَّقح  َو َذا اَي َرسح اِئلح َعْن ثَِياِب اجْلَنَِّة؟« قَاَل: َها هح َها ََثَرح اجْلَنَِّة«، قَاهَلَا َثاَلَثً السَّ  َعن ْ
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 إسناده ضعيف، حنان بن خارجة: قال ابن القطان: مجهول الحال، وبقية رجاله ثقات.  (:7095# قال شعيب في تخريج المسند )
 إِذَا سُئِلَ الْعَالِمُ عَمَّا يَكْرَهُ 

5842   -  [278[ ْبنِ   *س[ [  أََنِس  َعْن  هللِا،  َعْبِد  ْبِن  َشرِيِك  َعْن  َسِعيٍد،  َعْن   ، اللَّْيثح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  مَحَّاٍد،  ْبنح  ِعيَسى   َأْخرَباََن 
اعَ  ٌل، فَ َقاَل: َمََّت السَّ َث النَّاَس فَ َقاَم رَجح وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَم َفَحدَّ ولح هللِا ةح ايَ َماِلٍك، َأنَّ َرسح وَل هللِا؟ فَ َبَسَر َرسح  َرسح

وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه   َوَسلََّم َما َيْكَرهح، ُثحَّ قَاَم الثَّانَِيَة، فَ َقاَل: اَي َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يف َوْجِهِه، فَ قحْلَنا َلهح: اقْ عحْد فَِإنََّك َسأَْلَت َرسح
اعَ  وَل هللِا َمََّت السَّ ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يف َوْجِهِه َأَشدَّ ِمَن اأْلحوىَل، ُثحَّ قَاَم الثَّالَِثَة، ف َ َرسح وَل هللِا ةح؟ فَ َبَسَر َرسح َقاَل: اَي َرسح

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َوَْيََك َوَماَذا َأْعَدْدَت هلََ  اَعةح؟، فَ َقاَل َرسح بَّ هللِا َوَرسحوِلِه، َمََّت السَّ لح: َأْعَدْدتح هَلَا حح ا؟« فَ َقاَل الرَّجح
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْجِلْس فَِإنََّك َمَع َمْن َأْحبَ ْبَت«   فَ َقاَل َرسح

 إسناده قوي، شريك بن أبي نِمر صدوق ال بأس به، وباقي رجاله قات رجال الشيخين.   (:12703# قال شعيب في تخريج المسند )
 إِجْلَالُ السَّائِلِ الْمَسْئُولَ 

ثَ َنا اللَّْيثح ْبنح َسْعٍد، َعْن محَعاِويََة ْبِن صَ   *س[[ ]279]   -   5845 ثَ َنا آَدمح، قَاَل: َحدَّ ٍح، الِ َأْخرَباََن َعْمرحو ْبنح َمْنصحوٍر، قَاَل: َحدَّ
َبرْيِ ْبِن ن حَفرْيٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِصي، قَاَل: بَ ي ْ  َنا َأاَن يف اْلَمْسِجِد َوَحْلَقٌة، ِمْن ف حَقَراِء َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن جح

هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  َرسح ِإلَْيِهْم  قَ َعَد  ِإْذ  ق حعحوًدا  َهاِجرِيَن،  ،  اْلمح رُّ َيسح مبَا  َهاِجرِيَن  اْلمح ف حَقَراءح  »لِي حْبِشْر  فَ َقاَل:  ِإلَْيِهْم،  فَ قحْمتح  َوَسلََّم  َعَلْيِه   
لحوَن اجْلَنََّة، قَ ْبَل اأْلَْغِنَياِء أبَِْربَِعنَي َعاًما، فَ َلَقْد رَأَْيتح أَْلَواهَنحْم أَ  ْم فَِإهنَّحْم َيْدخح وَههح يْ وحجح ْم« ْسَفَرْت َحَّتَّ ََتَن َّ هح وَن ِمن ْ  تح َأْن َأكح

 إسناده صحيح على شرط مسلم (: 677قال شعيب في تخريج صحيح ابن حبان )

 تَوْقِريُ الْعُلَمَاءِ 
ثَ َنا يَزِيدح ْبنح َهارحوَن، قَاَل: أَنْ َبَأاَن َشرِيٌك، َعِن الرَُّكنْيِ ْبِن الرَّبِ   * س[[ ]280]   -  5852 يِع، َعْن ََيََْي َأْخرَباََن أَبحو َداوحَد، قَاَل: َحدَّ

اِئِب، َعِن اْبِن ب حَرْيَدَة، قَاَل: َحَجْجَنا َواْعَتَمْراَن، ُثحَّ َقدِ  َر، َوَعْن َعطَاِء ْبِن السَّ َنا اْبَن عحَمَر َفَسأَْلَناهح، فَ قحْلَنا:  ْبِن يَ ْعمح ْمَنا اْلَمِديَنَة، فَأَتَ ي ْ
 ِهِه َعنَّا، ُثحَّ قَاَل: ِإَذا َلِقيَت أحولَِئَك فَاْعَلمْ اَي َأاَب َعْبِد الرَّمْحَِن ِإانَّ نَ ْغزحو يف َهِذِه اأْلَْرِض، فَ نَ ْلَقى قَ ْوًما يَ قحولحوَن: اَل َقْدَر، فََأْعَرَض ِبَوجْ 

وِل هللاِ  َنا ََنْنح ِعْنَد َرسح ْم بَِريٌء، َوِإهنَّحْم ِمْنهح بَ َراٌء، ُثحَّ قَاَل: بَ ي ْ هح ٌل َقْد َأقْ َبَل  َأنَّ َعْبَد هللِا ْبَن عحَمَر ِمن ْ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِإْذ َجاَء رَجح
فَ َعجِ  قَاَل:  الّرِيِح،  طَيِّبح  ارَِة  الشَّ َحَسنح  اْلَوْجِه  َعَلْيِه َحَسنح  هللاح  َصلَّى  النَِّبِّ  َعَلى  َفَسلََّم  ِرَِيِه،  َوِطيِب  َوَشارَتِِه،  َوْجِهِه  حِلحْسِن  َنا  ب ْ

َنا  وَل هللِا؟، قَاَل: »نَ َعْم«، قَاَل: َفَداَن ُثحَّ قَاَم، قَاَل: فَ َعِجب ْ لَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ُثحَّ لِتَ ْوِقريِِه النَِّبَّ صَ   َوَسلََّم ُثحَّ قَاَم، فَ َقاَل: أََأْدنحو اَي َرسح
وِل هللِا َصلَّى هللاح عَ  وَل هللِا؟، قَاَل: نَ َعْم َفَداَن َحَّتَّ َوَضَع، َفِخَذهح َعَلى َفِخِذ َرسح َلْيِه َوَسلََّم َورِْجَلهح َعَلى رِْجِلِه، ُثحَّ قَاَل: أََأْدنحو اَي َرسح

؟، قَ  ميَانح وَل هللِا َما اإْلِ ِلِه َواْليَ ْوِم اْْلِخِر َواْلبَ ْعِث ِمْن بَ ْعِد اْلَمْوِت، َواقَاَل: اَي َرسح تحِبِه َورحسح حلَِْساِب  اَل: َأْن ت حْؤِمَن اِبهلِل َوَماَلِئَكِتِه وَكح
صَ  هللِا  وِل  ِلَرسح ِلَقْوِلِه  َنا  ب ْ فَ تَ َعجَّ قَاَل:  َصَدْقَت،  قَاَل:  َومحّرِِه،  ْلِوِه  َوحح َوَشّرِِه  َخرْيِِه  اَي َواْلَقَدِر  قَاَل:  ُثحَّ  َصَدْقَت،  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  لَّى 

الصَّاَلَة، َوتحِقيَم  هللِا،  ولح  َرسح َوَأيّنِ  هللاح،  ِإالَّ  ِإَلَه  اَل  َأنَّ  َتْشَهدح  قَاَل:  ْساَلمح؟،  اإْلِ َما  هللِا  وَل  َوََتحجَّ   َرسح رََمَضاَن،  َوَتصحوَم  الزََّكاَة،  َوت حْؤِتَ 
وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، ُثحَّ اْلبَ ْيَت، َوتَ ْغتَ  َنا لَِتْصِديِقِه َرسح ب ْ وَل هللِا َما ِسَل ِمَن اجْلََنابَِة، قَاَل: َصَدْقَت، قَاَل: فَ تَ َعجَّ  قَاَل: اَي َرسح

ْن تَ َراهح فَِإنَّهح يَ َرا ؟، قَاَل: ََتَْشى هللَا َكأَنََّك تَ َراهح، فَِإْن مَلْ َتكح ْحَسانح وَل هللِا َصلَّى اإْلِ َنا لَِتْصِديِقِه َرسح ب ْ َك، قَاَل: َصَدْقَت، قَاَل: فَ تَ َعجَّ
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ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َعَليَّ اِبلرَّجح  ولح هللاِ هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، ُثحَّ اْنَكَفأَ رَاِجًعا، فَ َقاَل َرسح َناهح فَ َلْم جنَِْدهح، فَ َقاَل َرسح  ِل«، َفطََلب ْ
ْم، َوَما َأََتين َقطُّ ِإالَّ َعَرفْ تح  ْم َأْمَر ِديِنكح َعلَِّمكح  هح ِإالَّ يف صحورَتِِه َهِذِه« َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َهَذا ِجرْبِيلح َجاَء لِي ح

 : رجاله موثقون.1/45# قال الهيثمي في مجمع الزوائد 

 كَيْفَ يُرْفَعُ الْعِلْمُ 
ْعتح اللَّْيَث ْبَن َسْعٍد، ي َ   *س[ [ ]281]  -  5878 ثَ َنا َعْبدح هللِا ْبنح َوْهٍب، قَاَل: مسَِ َلْيَماَن، قَاَل: َحدَّ :  َأْخرَباََن الرَّبِيعح ْبنح سح قحولح

َبرْيِ ْبِن ن ح  ، َعْن جح َلَة، َعِن اْلَولِيِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن اجْلحَرِشيِّ َثِّن ِإبْ َراِهيمح ْبنح َأيب َعب ْ ،  َحدَّ َثِّن َعْوفح ْبنح َماِلٍك اأْلَْشَجِعيُّ َفرْيٍ، قَاَل: َحدَّ
َماِء يَ ْوًما فَ َقاَل: »َهَذا َأَواٌن ي حْرَفعح اْلِعْلمح  وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َنَظَر ِإىَل السَّ ٌل ِمَن اأْلَْنَصاِر ي حَقالح َلهح:  َأنَّ َرسح «، فَ َقاَل رَجح

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعلَ لَِبيدح ْبنح ِزايَ  ؟ فَ َقاَل َلهح َرسح وَل هللِا ي حْرَفعح اْلِعْلمح َوَقْد أحْثِبَت َوَوَعْتهح اْلقحلحوبح ْنتح أَلَْحَسبحَك  ٍد: اَي َرسح ْيِه َوَسلََّم: »ِإْن كح
وِد، َوالنََّصاَرى َعلَ  اَد ْبَن َأْوٍس،  ِمْن َأفْ َقِه َأْهِل اْلَمِديَنِة«، َوذََكَر َلهح َضاَلَلَة اْليَ هح ى َما يف أَْيِديِهْم ِمْن ِكَتاِب هللِا، قَاَل: فَ َلِقيتح َشدَّ

: بَ لَ  ثْ تحهح ِبَِديِث َعْوِف ْبِن َماِلٍك، فَ َقاَل: َصَدَق َعْوٌف َأاَل أحْخرِبحَك أبَِوَِّل َذِلَك ي حْرَفعح؟، ق حْلتح وعح َحَّتَّ اَل تَ َرى  َفَحدَّ ى، قَاَل: اخْلحشح
 َخاِشًعا

 حديث صحيح. (:23990قال شعيب في تخريج المسند )# 
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 كِتَابُ الْقَضَاءِ   
 

 فَضْلُ الْحَاكِمِ الْعَادِلِ فِي حُكْمِهِ 

 بَابُ ذِكْرِ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ 
، عَ   *س[[ ]282]  -  5886 ثَ َنا َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهِريِّ َثِّن َعْبدح اأْلَْعَلى، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ َثَّنَّ دح ْبنح اْلمح ْن َسِعيٍد،  َأْخرَباََن حمحَمَّ

ْقِسِطنَي يف   وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ اْلمح هللِا َعَلى َمَناِبَر ِمْن نحوٍر يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َبنْيَ َيَدِي َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمٍرو، َأنَّ َرسح
نْ َيا«    الرَّمْحَِن مبَا َأْقَسطحوا يف الدُّ

ْحَمِن: َوقََّفُه ُشَعْيُب ْبُن َأِبي َحْمَزةَ  #  . َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ
 إسناده صحيح على شرط الشيخين. (:6485# قال شعيب في تخريج المسند )

 تَرْكُ اسْتِعْمَالِ مَنْ يَحْرِصُ عَلَى الْقَضَاءِ 
، َعْن ِإمْسَاِعيَل ْبِن أَ  *س[ [ ]283]  - 5898 ْفَيانح ثَ َنا سح ثَ َنا َعْبدح الرَّمْحَِن، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ يب َخاِلٍد،  َأْخرَباََن َعْمرحو ْبنح َعِليٍّ

اَلِن ِمَن اأْلَْشَعرِيِّنَي ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاح  َعْن   َعَلْيِه َوَسلََّم َفَجَعاَل ي حَعرَِّضاِن اِبْلَعَمِل َأِخيِه، َعْن َأيب ب حْرَدَة، َعْن َأيب محوَسى، قَاَل: َجاَء رَجح
ْم عِ  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َأْخَوَنكح  ْنِدي َمْن طََلَبهح«، َفَما اْستَ َعاَن هِبَِما َعَلى َشْيءٍ فَ َقاَل َرسح

 إسناده ضعيف إلبهام أخي إسماعيل بن أبي خالد (:19508# قال شعيب في تخريج المسند )

 بَاب  
ْعَبةح، َعْن    *س[ [ ]284]   -   5909 ثَ َنا شح ٍد، قَاَل: َحدَّ َثَّنَّ َعْن حمحَمَّ دح ْبنح اْلمح ثَ َنا بحَكرْيح ْبنح  َأْخرَباََن حمحَمَّ َعِليٍّ َأيب اأْلَْسِد، قَاَل: َحدَّ

وَل هللاِ  لَّ َأَحٍد: ِإنَّ َرسح ثحهح كح ثحَك َحِديثًا َما أحَحدِّ ، قَاَل: قَاَل أََنسح ْبنح َماِلٍك: أحَحدِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَم َعَلى اَبٍب   َوْهٍب اجْلََزِريُّ
ْم َعَلْيِهْم ِمْثلح َذِلَك، َما ِإِن اْسرتحْمِححوا َرمِحح َوََنْنح ِفيِه، فَ َقالَ  ْم َحقًّا، َوَلكح ةح ِمْن ق حَرْيٍش، ِإنَّ هَلحْم َعَلْيكح وا َوفَ ْوا،  : »اأْلَئِمَّ وا، َوِإْن َعاَهدح

ْم فَ َعَلْيِه َلْعَنةح هللِا، َواْلَماَل  هح وا َعَدلحوا، َفَمْن مَلْ يَ ْفَعْل َذِلَك ِمن ْ  ِئَكِة، َوالنَّاِس َأُْجَِعنَي« َوِإْن َحَكمح
 .حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لجهالة بكير بن وهب الجزري  (:12703# قال شعيب في تخريج المسند )

 سالم احلاكم على اخلصوم 
5928  -  [285[ اهْلَا  * س[[  اْبِن  َعِن   ، اللَّْيثح َأْخرَباََن  قَاَل:  َعْيٍب،  شح َعْن  احْلََكِم،  َعْبِد  ْبِن  هللِا  َعْبِد  ْبنح  دح  حمحَمَّ َعِن  َأْخرَباََن   ، دِّ

وَل هللاِ  ع َرسح ، َعْن َأيب محوَسى اأْلَْشَعِريِّ أَنَّهح مسَِ : »َلْن ت حْؤِمنحوا    اْلَولِيِد ْبِن َأيب ِهَشاٍم، َعِن احلََْسِن اْلَبْصِريِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قحولح
وا السَّ  ْم َعَلى َما ََتَابُّوَن َعَلْيِه؟« قَالحوا بَ َلى اَي َرسحوَل هللِا، قَاَل: »َأْفشح ْم، فَ َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه، اَل َحَّتَّ ََتَابُّوا َأَفالَّ َأدحلُّكح َنكح اَلَم بَ ي ْ

لحوا اجْلَنَّ  ْم َخاصََّتَه،َتْدخح لَُّنا رَِحٌم، قَاَل: »ِإنَّهح لَْيَس ِبَرمْحَِة َأَحدِكح وَل هللِا، كح  َوَلِكْن َرمْحَةح اْلَعامَِّة«  َة َحَّتَّ تَ َرامَححوا« قَالحوا: اَي َرسح
 ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ 
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َليْ   *س[[ ]286]   -   5952 : َأْخرَبين سح ْعتح اْبَن َوْهٍب، يَ قحولح َلْيَماَن، قَاَل: مسَِ َمانح ْبنح  َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح ََيََْي ْبِن اْلَوزِيِر ْبِن سح
  ، ثَهح َأنَّ َأاَب الزَُّبرْيِ َأْخرَبَهح َعْن َعِديِّ ْبِن َعِديٍّ اَلِن خَيَْتِصَماِن ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى ِباَلٍل، َأنَّ ََيََْي ْبَن َسِعيٍد، َحدَّ َعْن أَبِيِه، قَاَل: أََتى رَجح

َها ف َ  َا َوقَ َبْضت ح ْزِتح : ِهَي َل َقْد حح َهحَا: ِهَي َل، َوقَاَل اْْلَخرح ولح هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يف َأْرٍض، فَ َقاَل َأَحدح َه لَِيْحِلَف، قَاَل َلهح َرسح ا تَ َفوَّ َلمَّ
صَ  َغْضَباهللِا  َعَلْيِه  َو  َوهح هللَا،  َلِقَي  محْسِلٍم  اْمِرٍئ  َماِل  َعَلى  َحَلَف  َمْن  ِإنَّهح  »َأَما  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاح  قَاَل:  لَّى  تَ رََكَها،  َفَمْن  قَاَل:   ،» نح

 اجْلَنَّةح 
ْحَمِن: َخاَلَفُه َجِريُر ْبُن َحاِزٍم، َفَأْدَخَل َبْينَ  # ، َوَبْيَن َأِبيِه َرَجاَء ْبَن َحْيَوَة َواْلُعْرَس ْبَن َعِميَرةَ  َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ  َعِديٍ 

 إسناده صحيح  (:17716# قال شعيب في تخريج المسند )
ْعتح عَ   *س[ [ ]287]  -   5953 ، قَاَل: َأْخرَباََن َجرِيرح ْبنح َحازٍِم، قَاَل: مسَِ ثَ َنا يَزِيدح َلْيَماَن، قَاَل: َحدَّ ِديَّ ْبَن  َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح سح

ََثهح َعْن أَبِيِه َعِديِّ بْ  َوَة، َواْلعحْرِس ْبِن َعِمريََة، َأهنَّحَما َحدَّ ثح َعْن رََجاِء ْبِن َحي ْ ، َيحَدِّ ٍل َعِديٍّ ِن َعِمريََة، قَاَل: َكاَن َبنْيَ اْمِرِئ اْلَقْيِس، َورَجح
: »بَ يِّ  وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل ِلْلَحْضَرِميِّ صحوَمٌة، فَاْرتَ َفَعا ِإىَل َرسح وَل ِمْن َحْضَرَمْوَت خح نَ تحَك َوِإالَّ فَ َيِمينحهح«، قَاَل: اَي َرسح

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َحَلَف َعَلى ميَِنٍي َكاِذبٍَة لِيَ ْقَتِطَع هبَِ هللِا ِإْن َحَلَف   ا َحقَّ َأِخيِه َلِقَي هللاَ،  َذَهَب أبَِْرِضي، فَ َقاَل َرسح
وَ  وَل هللِا َفَما ِلَمْن تَ رََكَها َوهح «، قَاَل اْمرحؤح اْلَقْيِس: اَي َرسح َو َعَلْيِه َغْضَبانح َك َأيّنِ َوهح َا َحقٌّ، قَاَل: »اجْلَنَّةح«، قَاَل: فَِإيّنِ أحْشِهدح  يَ ْعَلمح َأهنَّ

، فَ َقالَ  ْعَنا َهَذا احْلَِديَث ِمْن َعِديٍّ ْخِتَياينِّ ِحنَي مسَِ ْنتح َمَع أَيُّوَب السَّ َها، قَاَل َجرِيٌر: كح ، قَاَل يف َحِديِث َقْد تَ رَْكت ح : ِإنَّ َعِدايًّ  أَيُّوبح
[، قَاَل َجرِيٌر: َومَلْ َأْحَفْظ 77{ ]آل عمران:  عحْرِس ْبِن َعِمريََة فَ نَ َزَلْت َهِذِه اْْليَةح: }ِإنَّ الَِّذيَن َيْشرَتحوَن ِبَعْهِد هللِا َوَأمْيَاهِنِْم ََثًَنا قَِلياًل الْ 

 يَ ْوَمِئٍذ ِمْن َعِديٍّ 
 إسناده صحيح  (:17716# قال شعيب في تخريج المسند )

 يَدَّعِيهِ الرَّجُلَانِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيَّنَتُهُ   الشَّيْءُ 
دح ْبنح    *س[ [ ]288]  -   5954 ثَ َنا حمحَمَّ يَصِة، قَاَل: َحدَّ ِد ْبِن َعِليِّ ْبِن َأيب اْلمَضاَء، قَاِضي اْلَمصِّ َكِثرٍي، َعْن َأْخرَباََن َعِليُّ ْبنح حمحَمَّ

َلنْيِ ادََّعَيا َدابًَّة َوَجَداَها ِعنْ مَحَّاِد ْبِن َسَلَمَة، َعْن قَ َتا ٍل، فََأقَاَم َدَة، َعِن النَّْضِر ْبِن أََنٍس، َعْن َأيب ب حْرَدَة، َعْن َأيب محوَسى، َأنَّ رَجح َد رَجح
َا َداب َّتحهح، »فَ َقَضى هِبَا النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّ  َما َشاِهَدْيِن َأهنَّ هح لُّ َواِحٍد ِمن ْ «،كح َما ِنْصَفنْيِ نَ هح  َم بَ ي ْ

، َوُهَو َصُدوٌق ِإالَّ َأنَُّه َكثِ   # يِصيُّ ْحَمِن: َخَطٌأ َوُمَحمَُّد ْبُن َكِثيٍر َهَذا ُهَو اْلِمصِ  ْحَمِن: َخاَلَفُه أيُر اْلَخطَ َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ ، َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ
 . ِإْسَناِدِه َوِفي َمْتِنهِ َسِعيُد ْبُن َأِبي َعُروَبَة ِفي  

 . صحيح (:4756# قال شعيب في تخريج شرح مشكل األثار )
 كَيْفَ الْيَمِنيُ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِنيَ لِلْخَبَرِ فِيهِ 

دح ْبنح َسَلَمَة، َعْن َأيب َعْبِد الرَِّحيِم، َعنْ   *س[ [ ]289]  -   5961 ثَ َنا حمحَمَّ  زَْيِد ْبِن َأيب َأْخرَبين َعْمرحو ْبنح ِهَشاٍم احْلَرَّاينُّ، قَاَل: َحدَّ
، َعِن اْبِن َمْسعحوٍد، قَاَل: َأْدَر  وٍن اأْلَْوِديِّ ْكتح َأاَب َجْهٍل يَ ْوَم َبْدٍر َصرِيًعا، قَاَل: َوَمِعي أحنَ ْيَسَة، َعْن َأيب ِإْسَحاَق، َعْن َعْمِرو ْبِن َمْيمح

فََأَخْذتح  ْيفح  السَّ فَ َوَقَع  َيَدهح،  َفَضَرْبتح  َلهح  َسْيٌف  َوَمَعهح  ِفيِه  َيحَيِّكح  َواَل  َأْضرِبحهح،  َفَجَعْلتح  َل  رَْأِسِه َسْيٌف  َعْن  اْلِمْغَفَر  ُثحَّ َكَشْفتح  هح 
َقهح، ُثحَّ أَ  َو«، ق حْلتح َفَضَرْبتح عحن ح وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فََأْخرَبْتحهح، فَ َقاَل: »آّلِلَِّ الَِّذي اَل ِإَلَه ِإالَّ هح : آّلِلَِّ الَِّذي اَل ِإَلَه  تَ ْيتح َرسح

: آّلِلَِّ الَِّذي اَل ِإَلَه ِإالَّ  َو«، ق حْلتح َو، قَاَل: »آّلِلَِّ الَِّذي اَل ِإلََه ِإالَّ هح ولح هللِا ِإالَّ هح ، فَ َقاَل َرسح َو، قَاَل: اْنطَِلْق فَاْستَ ْثِبْت فَاْنطََلْقتح  هح



88 
 

ْم َيْسَعى ِمْثَل الطَّرْيِ َيْضَحكح فَ َقْد َصَدَق«، فَاْنطََلْقتح فَاْستَ ثْ َبتُّ   ُثحَّ ِجْئتح َوَأاَن َأْسَعى ِمْثَل الطَّائِِر َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإْن َجاءَكح
ا َوَقَف َعَليْ َأضْ  هح، فَ َلمَّ ، َأْخرَبْتحهح، فَ َقاَل: اْنطَِلْق فََأِرين َمَكانَهح فَاْنطََلْقتح َمَعهح فََأرَيْ تحهح ِإايَّ َد  َحكح ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم محَِ ِه َرسح

 هللَا، ُثحَّ قَاَل: »َهَذا ِفْرَعْونح َهِذِه اأْلحمَّةح«
، َفَرَواُه َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َأِبي ُعَبْيَدَة، َعْن َعْبِد هللِا، وَ َقاَل َأُبو َعبْ   # ْحَمِن: َخاَلَفُه ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ َأُبو ُعَبْيَدَة َلْم َيْسَمْع ِمْن ِد الرَّ

َوابُ   َأِبيِه، َوِرَواَيُة ُسْفَياَن ِهَي الصَّ
 .الصحيح غير محمد بن وهب بن أبي كريمة وهو ثقةرجاله رجال : 6/82# قال الهيثمي في مجمع الزوائد 

ْعَبةح،   *س[[ ]290]  -  5962 ثَ َنا شح دح ْبنح َجْعَفٍر، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا حمحَمَّ َعْن َعطَاِء   َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن احْلََكِم، قَاَل: َحدَّ
، َعْن عحبَ ْيَدَة، َعِن اْبِن الزَُّبرْيِ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح عَ  اِئِب، َعْن َأيب اْلَبْخرَتِيِّ اًل َحَلَف اِبهلِل الَِّذي اَل ِإَلَه  ْبِن السَّ َلْيِه َوَسلََّم َأنَّ »رَجح

ْوِحيِد؟   َو َكاِذاًب فَ غحِفَر َلهح«، قَاَل شحْعَبةح: ِمْن قَ ْبِل الت َّ  ِإالَّ هح
اِئِب َعْن َأِبي َيْحيَ  # ْحَمِن: َخاَلَفُه ُسْفَياُن، َفَقاَل: َعْن َعَطاِء ْبِن السَّ  ى، َوُهَو اأْلَْعَرجُ َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ

ه اإلمام الذهبي    (:16101# قال شعيب في تخريج المسند ) إسناده ضعيف، فقد اضطرب فيه عطاء بن السائب الختالطه، وَعدَّ
 .من مناكيره 3/72في "الميزان" 

 مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ 
ْعَبةح، قَالَ   س[*][  291]  -  5976 ثَ َنا شح دح ْبنح َجْعَفٍر، َوََيََْي، قَااَل: َحدَّ ثَ َنا حمحَمَّ اٍر، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َبشَّ ْعتح ِعَياًضا  َأْخرَباََن حمحَمَّ : مسَِ

رَ  قَاَل  َمْعِقٌل:  فَ َقاَل  َيَساٍر  ْبِن  َمْعِقِل  ِعْنَد  خَيَْتِصَماِن  َلنْيِ  رَجح رَأَْيتح  قَاَل:  َخاِلٍد،  ََيََْي: َأاَب  َوقَاَل  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  سح
ٍل َلقِ  : »َمْن َحَلَف َعَلى ميَِنٍي يَ ْقَتِطعح هِبَا َماَل رَجح وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قحولح ْعتح َرسح «مسَِ َو َعَلْيِه َغْضَبانح  َي هللَا، َوهح

  .صحيح: (20295)# قال شعيب في تخريج المسند 

 مَنْ يُعْطِي الشَّهَادَةَ وَلَا يُسْأَلُهَا 
ْعَبَة، َعْن َعِليِّ ْبِن محْدِرٍك، َعْن هِ   * س[[ ]292]   -   5986 ، َعْن شح ثَ َنا اْبنح َأيب َعِديٍّ اٍر، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َبشَّ اَلِل ْبِن  َأْخرَباََن حمحَمَّ

ٌل ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم لَْيَس   ولح هللِا  َيَساٍف، قَاَل: َقِدْمتح اْلَبْصَرَة، فَِإَذا رَجح أََنَس ْبَن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرسح
َهاَدَة َواَل يحْسأَلحوهَنَا« َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َخرْيح النَّاِس قَ ْرين، ُثحَّ الَِّذيَن يَ لحوهَنحْم، ُثحَّ الَِّذيَن يَ لحوهَنحْم، ُثحَّ َيَِ   يءح قَ ْوٌم مِسَاٌن ي حْعطحوَن الشَّ

 بِالْقُرْعَةِ الْحُكْمُ  
َثِّن ِبَِريح ْبنح َسْعٍد،  * س[[ ]293]  -  5996 َعْن َخاِلِد ْبِن    َأْخرَباََن ِإْسَحاقح ْبنح ِإبْ َراِهيَم، قَاَل: َأْخرَباََن بَِقيَّةح ْبنح اْلَولِيِد، قَاَل: َحدَّ

، قَا َبرْيِ ْبِن ن حَفرْيٍ، َعْن َأيب أَيُّوَب اأْلَْنَصاِريِّ وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َمْعَداَن، َعْن جح ْم ي حْؤِوي َرسح َل: ِإنَّ اأْلَْنَصاَر اْقرَتَعحوا َمَنازهَِلحْم أَي ُّهح
ولح هللاِ  وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَكاَن َرسح ْم أَبحو أَيُّوَب، فََأَوى ِإلَْيِه َرسح َم ِإَذا »أحْهِدَي ِإلَْيِه َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّ  َوَسلََّم، فَ َقَرَعهح

َْتَصٌر   َنا« خمح  طََعاٌم بَ َعَث ِبِه ِإلَي ْ
ْحَمِن: َبِحيُر ْبُن َسْعٍد ِثَقةٌ  #  َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ
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 كِتَابُ الْبُيُوعِ   
 بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْبَائِعِ 

َْيٍل، َوَعْبِد الصََّمِد ْبِن َعْبِد اْلَواِرِث، ِكاَلَهحَا َعْن ِهَشا  * س[[ ]294]  -   6163 ٍم  َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َمْنصحوٍر، َعْن النَّْضِر ْبِن ُشح
َف ْبِن َماِهٍك، َوَعْن ِإْسَحاَق ْبِن َمْنصحوٍر،   ٍل، َعْن يحوسح ، َعْن ََيََْي ْبِن َأيب َكِثرٍي، َعْن رَجح َواِئيِّ ْست ح ْن عحبَ ْيِد هللِا ْبنح محوَسى، َعْن عَ الدَّ

َف ْبِن َماِهٍك، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ِعْصَمَة، َعْن َحِكيِم   َباَن، َعْن ََيََْي، َعْن يَ ْعَلى ْبَن َحِكيٍم، َعْن يحوسح : اَي َشي ْ ْبِن ِحَزاٍم، قَاَل: ق حْلتح
وِل هللِا، ِإيّنِ َأْشرَتِي ب حيحوًعا، َفَما َيَِلُّ َل، وَ  ًئا َفاَل تَِبْعهح َحَّتَّ تَ ْقِبَضهح« َرسح ؟ فَ َقاَل َل: »ِإَذا ِبْعَت َشي ْ  َما ََيْرحمح َعَليَّ

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عبد هللا بن عصمة وهو الجشمي  (: 15316قال شعيب في تخريج المسند ) # 
 . الحجازي 
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 كِتَابُ الْفَرَائِضِ   
 

 مِريَاثُ الْوَلَدِ الْوَاحِدِ الْمُنْفَرِدِ 
6278   -   [295[ ث َ   *س[[  َحدَّ قَاَل:  زحرَْيٍع،  اْبنح  َو  َوهح يَزِيدح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َعاينُّ،  الصَّن ْ اأْلَْعَلى  َعْبِد  ْبنح  دح  حمحَمَّ اٌج َأْخرَباََن  َحجَّ َنا 

َهاِجرِي اْلمح ِمَن  اًل،  رَجح َأنَّ  َسَلَمَة،  ْبِن  ِسَناِن  َعْن  َناَدَة،  جح ْبنح  َسَلَمةح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:   ، ِه،  اأْلَْحَولح أحمِّ َعَلى  َعِظيَمٍة  َلهح  أبَِْرٍض  َق  َتَصدَّ َن 
ي َكاَنْت  ، َوِإيّنِ  َفَماَتْت َولَْيَس هَلَا َواِرٌث َغرْيحهح، فَأََتى النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: ِإنَّ أحمِّ ِمْن َأَحبِّ النَّاِس ِإََلَّ، َوَأَعزََّهْم َعَليَّ

َعلَ  ْقتح  قَ َتَصدَّ  " قَاَل:  هِبَا؟،  َأْصَنَع  َأْن  َتَْمحرحين  َفَكْيَف  َغرْيِي،  َواِرٌث  هَلَا  َولَْيَس  َفَماَتْت  َعِظيَمٍة،  َل  أبَِْرٍض  َها  َلَك  ي ْ هللاح  َأْوَجَب  ْد 
 َأْجَرَك، َوَردَّ َعَلْيَك َأْرَضَك، فَاْصَنْع هِبَا َكْيَف ِشْئتَ 

ثَ َنا اْبنح َوْهٍب، قَاَل: َأْخرَبين َعْمرحو ْبنح احْلَاِرِث،  َأْخرَباََن يحونحسح بْ   *س[[ ]296] -  6279 ، قَاَل: َحدَّ نح َعْبِد اأْلَْعَلى اْلِمْصِريُّ
َق َعَلى أَبَ َوْيِه، ُثحَّ َي النَِّداَء »أَنَّ َعْن َسِعيِد ْبِن َأيب ِهاَلٍل، َعْن َأيب َبْكِر ْبِن َحْزٍم، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن زَْيِد ْبِن َعْبِد رَبِِّه الَِّذي أحرِ  هح َتَصدَّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِإلَْيِه ِمريَاًَث«  ت حوحفَِّيا، فَ َردَّهح َرسح
 مِريَاثُ الْوَالِدِ مِنْ وَلَدِهِ 

، َعْن َأيب أحَساَمةَ [ ]297]  -   6286 ، يَ ْعِّن س[ َأْخرَباََن محوَسى ْبنح َعْبِد الرَّمْحَِن اْلَمْسرحوِقيُّ َسنْيٍ ، يَ ْعِّن مَحَّاَد ْبَن أحَساَمَة، َعْن حح
َق َعَلى َوَلِدِه أبَِْرٍض، فَ َردَّ  اًل َتَصدَّ ِه، َأنَّ رَجح َعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ َعلَِّم، َعْن َعْمِرو ْبِن شح وِل اْلمح ، َفذََكَر َذِلَك ِلَرسح َها ِإلَْيِه اْلِمريَاثح

 َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل َلهح: »َوَجَب َأْجرحَك، َورََجَع ِإلَْيَك َمالحَك« هللِا َصلَّى هللاح 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    -َجاَء َرُجٌل ِإَلى النَِّبيِ   ( بلفظ  2395# رواه ابن ماجه ) َفَقاَل: ِإنِ ي َأْعَطْيُت ُأمِ ي َحِديَقةا ِلي، َوِإنََّها َماَتْت،   -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -ْك َواِرثاا َغْيِري. َفَقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َوَلْم َتْترُ   : "َوَجَبْت َصَدَقُتَك، َوَرَجَعْت ِإَلْيَك َحِديَقُتَك" - َصلَّى َّللاَّ

 ذُو السَّهْمِ 
ثَ َنا    * س[[ ]298]  -   6316 ، قَاَل: َحدَّ َلْيَماَن الرَُّهاِويُّ ثَ َنا ََهَّاٌم يَ ْعِّن اْبَن ََيََْي،  َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح سح َعفَّانح ْبنح محْسِلٍم، قَاَل: َحدَّ

، أَنَّهح َشِهَد عحرْ  َبةح اخْلحْضِريُّ َثِّن َشي ْ ْعتح ِإْسَحاَق ْبَن َعْبِد هللِا ْبِن َأيب طَْلَحَة، قَاَل: َحدَّ ثح عحَمَر ْبَن َعْبِد اْلَعزِيِز، َعْن  قَاَل: مسَِ َوَة َيحَدِّ
ْساَلِم َكَمْن اَل َعاِئشَ   " َسْهَم َلهح َة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " اَل ََيَْعلح هللاح َمْن َلهح َسْهٌم يف اإْلِ

 .حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة شيبة الُخْضري (: 25121# قال شعيب في تخريج المسند )

 نَةِ مِريَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَ 
ثَ َنا اهْلَي ْ   *س[ [ ]299]  -   6328 ثَ َنا اْبنح َعاِئٍذ، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ ٍد اْلقحَرِشيُّ َْيٍد،  َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح ِإبْ َراِهيَم ْبِن حمحَمَّ َثمح ْبنح محح

وِل   ِه، َعْن َرسح َعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ اًل ِمَن اأْلَْنَصاِر قَاَل: َأْخرَبين ثَ ْورح ْبنح يَزِيَد، َعْن َعْمِرو ْبِن شح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َأنَّ رَجح
وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َردََّد َذِلَك َأْرَبَع َمرَّ  وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، ِمْن َبِّن زحرَْيٍق َقَذَف اْمَرأََتهح، فَأََتى َرسح اٍت َعَلى َرسح
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اِئلح؟، ِإنَّهح َقدْ فَ  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَْيَن السَّ اَلَعَنِة، فَ َقاَل َرسح لح ِإالَّ أَنْ َزَل هللاح آيََة اْلمح  نَ َزَل ِمَن هللِا َأْمٌر َعِظيٌم، فََأََب الرَّجح
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإمَّا ِهَي جتَِيءح ِبِه أحَصْيِفرَ َأْن يحاَلِعنَ َها، َوأََبْت ِإالَّ َأْن َتْدرََأ َعْن نَ ْفِسَها اْلَعذَ    اَب، فَ َتاَلَعَنا، فَ َقاَل َرسح

ِلَغرْيِهِ  َو  فَ هح اأْلَْوَرِق  َأْسَوَد َكاجْلََمِل  ِبِه  جتَِيءح  َوِإمَّا  اَلِعِن،  لِْلمح َو  فَ هح اْلِعظَاِم،  وَل  َمْنشح ِبِه  أَخْيِنَس  َفَجاَءْت  اأْلَْوَرِق، «،  َأْسَوَد َكاجْلََمِل 
ِه، َوقَاَل: " َلْو َما اأْلَمْيَانح ا ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَجَعَلهح ِلَعَصَبِة أحمِّ  " لَّيِت َمَضْت َلَكاَن َل ِفيِه َكَذا وََكَذاَفَدَعا ِبِه َرسح

 مَوَارِيثُ الْمَجُوسِ 
6336   -   [300[ َأْخربََ َأْخرَبين   * س[ [  قَاَل:  اْلَعوَّاِم،  ْبنح  َعبَّادح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َأيب،  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  ِهاَلٍل،  ْبِن  اْلَعاَلِء  ْبنح  ِهاَللح  اَن  

ورَِة، يَ ْعِّن  السُّ َهِذِه  ِمْن  نحِسَخ   " قَاَل:  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  ُمحَاِهٍد،  َعْن  احْلََكِم،  َعِن   ، َسنْيٍ حح ْبنح  ْفَيانح  َوقَ ْولحهح آ  سح اْلَقاَلِئِد،  آيَةح  يَ َتاِن، 
ْم   اْحكح }َوَأِن  نَ َزَلْت  َحَّتَّ  اِمِهْم،  كَّ حح ِإىَل  ْم  ْم{، َردَّهح هح َعن ْ َأْعِرْض  َأْو  ْم  نَ هح بَ ي ْ ْم  فَاْحكح َجاءحوَك  هللاح{ ]املائدة: }فَِإْن  أَنْ َزَل  مبَا  ْم  نَ هح بَ ي ْ

ولح هللِا َصلَّى هللاح 49 ْم مبَا أَنْ َزَل هللاح [، قَاَل: فَأحِمَر َرسح نَ هح َم بَ ي ْ  َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن ََيْكح
(: رجاله ثقات رجال الشيخين غير سفيان بن حسين فمن رجال مسلم، وهو 4540# قال شعيب في تخريج شرح مشكل األثار )

 .ثقة باتفاقهم في غير الزهري 

 الصَّبِيُّ يُسْلِمُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ 
6356  -   [301[ حمحَ   * س[[  َأْخرَبين  قَاَل:  َوْهٍب،  ْبنح  هللِا  َعْبدح  َأْخرَباََن  قَاَل:  الصََّديفُّ،  اأْلَْعَلى  َعْبِد  ْبنح  يحونحسح  ْبنح  َأْخرَباََن  دح  مَّ

وَل هللِا َصلَّى هللاح َعلَ  َرْيٍج، َعْن َأيب الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبٍر، َأنَّ َرسح ، َعِن اْبِن جح ْسِلمح النَّْصَراينَّ  َعْمٍرو اْلَياِفِعيُّ ْيِه َوَسلََّم قَاَل: »اَل يَِرثح اْلمح
وَن َعْبَدهح َأْو َأَمَتهح«   ِإالَّ َأْن َيكح
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 كِتَابُ الْإحْبَاسِ   
 ( الْإحْبَاسِ )ال يوجد زوائد على الستة يف كِتَابُ  
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 كِتَابُ الْوَصَايَا   
 ( الْوَصَايَا )ال يوجد زوائد على الستة يف كِتَابُ  
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 كِتَابُ النَّحْلِ   
 ( النَّحْلِ )ال يوجد زوائد على الستة يف كِتَابُ  
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 كِتَابُ الْهِبَةِ   
 ( الْهِبَةِ )ال يوجد زوائد على الستة يف كِتَابُ  
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 كِتَابُ الرُّقْبَى   
 ( الرُّقْبَى )ال يوجد زوائد على الستة يف كِتَابُ  
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 كِتَابُ الْعُمْرَى   
 ( الْعُمْرَى )ال يوجد زوائد على الستة يف كِتَابُ  
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 كِتَابُ الْوَلِيمَةِ   
 

 نِسَائِهِ؟ هَلْ يُولِمُ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ أَفْضَلَ مِنْ سَائِرِ  
ْفَياَن، َعْن َمْنصحو   * س[[ ]302] -  6571 ِهيِد، َعْن ََيََْي ْبِن مَيَاٍن، َعْن سح ِر ْبِن َأْخرَباََن ِإْسَحاقح ْبنح ِإبْ َراِهيَم ْبِن َحِبيِب ْبِن الشَّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه وَ  َبَة، َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: »َأْومَلَ َرسح ِه َصِفيََّة بِْنِت َشي ْ ْيِن ِمْن َشِعرٍي«  َصِفيََّة، َعْن أحمِّ َسلََّم َعَلى بَ ْعِض ِنَسائِِه مبحدَّ
ْر َعاِئَشةَ  ْفَياَن، َومَلْ َيْذكح ، َعْن سح  َرَواهح اْبنح َمْهِديٍّ

 حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف فيه على سفيان (:24821# قال شعيب في تخريج المسند )
 الْمَوَائِدُ 

ثَ َنا َواِقٌد، َعْن َسِعيِد ْبِن  َأْخرَباََن محوَسى ْبنح  * س[[ ]303]  -  6593 َسنْيٌ، َعْن زَاِئَدَة، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا حح  َعْبِد الرَّمْحَِن، قَاَل: َحدَّ
، فَ َقالَ  َبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: أحْهِدَي ِللنَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َأِقٌط، َومَسٌْن، َوَأضحبٌّ هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأمَّا   النَِّبُّ َصلَّى جح
ْل ِمنْ  ْل َعَلى ِخَوانِِه«، َومَلْ َيَْكح َل فَ ْلَيْأكح ْم َأْن َيَْكح ونح أبَِْرِضَنا، َفَمْن َأَحبَّ ِمْنكح  هح َهِذِه فَ َلْيَس َتكح

 (.245# رواه ابن جرير الطبري في تهذيب األثار/ مسند عمر )

 الْقِصَاعُ 
6595  -  [304[ َعنْ   *س[[  ن حَفرْيٍ،  ْبِن  َبرْيِ  جح َعْن  َخاِلٍد،  َعْن  ِبَِرٍي،  َعْن  بَِقيَّةح،  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  عحْثَماَن،  ْبنح  َعْمرحو  َأيب َأْخرَبين   

وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّ  ْم ي حْؤِوي َرسح ولح أَيُّوَب، قَاَل: ِإنَّ اأْلَْنَصاَر اْقرَتَعحوا َمَنازهَِلحْم، أَي ُّهح ْم أَبحو أَيُّوَب، فََأَوى ِإلَْيِه َرسح َم، فَ َقَرَعهح
هح، فَ َوَجَد َقْصَعًة ِفيَها بَ ْقٌل َوَبَصٌل، َأْرَسَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَكاَن ِإَذا أحْهِدَي ِإلَْيِه طََعاٌم َأْهَدى ِإلَْيِه، فَأََتى أَبحو أَيُّوَب َأْهلَ 

ولح هللاِ  وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: مَ هِبَا َرسح ا َمنَ َعَك مبَا يف اْلَقْصَعِة الَّيِت  َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َفطََلَع أَبحو أَيُّوَب ِإىَل َرسح
ولح هللِا َصلَّى هللاح أحْهِدَيْت لََنا؟، قَاَل: »رَأَْيتح ِفيَها َبَصاًل«، قَاَل أَبحو أَيُّوَب: َأَواَل َيَِلُّ  لحوهح "، ُثحَّ قَاَل َرسح  اْلَبَصلح؟، قَاَل: َبْل، َفكح

ْم "    َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإنَّهح يَ ْغَشاين َما اَل يَ ْغَشاكح
 حديث صحيح، وإسناده ضعيف من أجل بقية: وهو ابن الوليد. (: 23507# قال شعيب في تخريج مسند أحمد )

 صِحَافُ الْفِضَّةِ 
َثِّن ِإبْ َراِهيمح   *س[ [ ]305]   -   6598 َثِّن َأيب قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ ْيَسابحوِريُّ َو اْبنح  َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح َحْفِص ْبِن َعْبِد هللِا الن َّ ، هح

و  اِج، َعْن أََنِس ْبِن ِسريِيَن، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: »هَنَى َرسح اِج ْبِن احْلَجَّ لح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َعِن  َطْهَماَن، َعِن احْلَجَّ
َهِب َواْلِفضَِّة«  ْرِب يف ِإاَنِء الذَّ  اأْلَْكِل َوالشُّ

 خُبْزُ الشَّعِريِ 
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ثَ َنا َثَ أَ   س[* [ ]306]   -  6602 ثَ َنا مَحَّادح ْبنح َسَلَمَة، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا هَبٌْز، قَاَل: َحدَّ ِبٌت، َعْن ْخرَباََن أَبحو َبْكِر ْبنح اَنِفٍع، قَاَل: َحدَّ
لحوَن، فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ أََنٍس َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم أحِتَ ِبحْبِز َشِعرٍي، َعَلْيِه ِإَهاَلٌة َسِنَخٌة، َفَجَعلحو  ا َيَْكح

 اخْلَرْيَ َخرْيح اْْلِخَرِة« 

 صحيح على شرط مسلم  (: إسناده13646)# قال شعيب في تخريج المسند 

 ذِكْرُ أَعْضَاءِ الْحَيَوَانِ  

 الْكَتِفُ 
ْعَبةح، قَاَل: َأْخرَبين أَبحو * س[[ ]307]  -  6622 ثَ َنا شح ثَ َنا َخاِلٌد، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َعْبِد اأْلَْعَلى، قَاَل: َحدَّ َعْوٍن،   َأْخرَباََن حمحَمَّ

، َوِفيَنا َأْزَواجح النَِّبِّ َصلَّى  : َكْيَف نحْسَألح اٍد، قَاَل: قَاَل َمْرَوانح ْعتح َعْبَد هللِا ْبَن َشدَّ هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم؟ فََأْرَسَل ِإىَل أحمِّ َسَلَمَة،   قَاَل: مسَِ
َها، ُثحَّ  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َنَشْلتح َلهح َكِتًفا ِمْن ِقْدٍر، فََأَكَل ِمن ْ   َخَرَج ِإىَل الصَّاَلِة«فَ َقاَلْت: »َخَرَج َرسح

 .إسناده صحيح على شرط الشيخين (:26696# قال شعيب في تخريج المسند )
 لَحْمُ الْعُنُقِ 

َو اْبنح محوَسى أَبحو َصاِلٍح اْلَفرَّاءح، قَالَ  * س[[ ]308]  -  6624 ثَ َنا حَمْبحوٌب َوهح : َأْخرَباََن َأْخرَباََن َسِعيدح ْبنح َعْبِد الرَّمْحَِن، قَاَل: َحدَّ
َباَرِك، َعْن أحَساَمَة ْبِن زَْيٍد، َعنِ  َا َذَِبَْت َشاًة يف   اْبنح اْلمح  اْلَفْضِل ْبِن اْلَفْضِل، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن اأْلَْعَرِج، َعْن ضحَباَعَة ابْ َنِة الزَُّبرْيِ َأهنَّ

ْم، فَ َقاَلْت: مَ  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن َأْطِعِميَنا ِمْن َشاِتكح َها َرسح ْنَداَن ِإالَّ الرَّقَ َبةح، َوِإيّنِ أَلَْسَتِحِيي َأْن ا عِ بَ ْيِتَها، فََأْرَسَل ِإلَي ْ
ولح فََأْخرَبَ َرسحولح هللِا َصلَّ  وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم اِبلرَّقَ َبِة، فَ َرَجَع الرَّسح َها،  أحْرِسَل ِإىَل َرسح ى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: " اْرِجْع ِإلَي ْ

َها ِمَن اأْلََذى« فَ قحْل: »َأْرِسلِ  اِة ِإىَل اخْلَرْيِ، َوأَبْ َعدح اِة، َوَأقْ َربح الشَّ َا َهاِديَةح الشَّ  ي هِبَا، فَِإهنَّ
د بالرواية عنه    -وهو المدني    -إسناده ضعيف لجهالة الَفْضل بن الَفْضل  (:27031# قال شعيب في تخريج المسند ) فقد تفرَّ

د به، ومثُله ال ُيحتمل ت ، ولم ُيؤَثر توثيُقه عن أحد. وأسامُة بُن زيد مختلف فيه، َحَسُن الحديث، وقد تفرَّ ده. أسامُة بن زيد الليثي  فرُّ
 وبقية رجال اإلسناد ثقات. 

 لَحْمُ الذِّرَاعِ 
6625  -   [309[ َأيب    *س[[  َعْن  َسِعيٍد،  َعْن  َعْجاَلَن،  اْبنح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  ِعيَسى،  ْبِن  َصْفَواَن  َعْن  اٍر،  َبشَّ ْبنح  دح  حمحَمَّ َأْخرَباََن 

ف َ  رَاَع«،  الذِّ »اَنِوْلِّن  قَاَل:  َشاًة،  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  وِل  ِلَرسح َذَِبْتح  قَاَل:  َريْ َرَة،  رَاَع«، هح الذِّ »اَنِوْلِّن  قَاَل:  رَاَع،  الذِّ َناَوْلتحهح 
اِة ِذرَاَعاِن، قَا َا لِلشَّ وَل هللِا، ِإُنَّ : اَي َرسح رَاَع«، ق حْلتح رَاَع، ُثحَّ قَاَل: »اَنِوْلِّن الذِّ  َل: »َلِو اْلَتَمْسَتهح َوَجْدَتهح« فَ َناَوْلتحهح الذِّ

 إسناده جيد.  (:10706# قال شعيب في تخريج المسند )
 الْكَمْأَةُ 

ثَ َنا أَبحو عحبَ ْيَدَة، قَاَل:   * س[[ ]310]   -  6635 ثَ َنا َعْبدح هللِا ْبنح َعْوٍن، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َعْبدح    َأْخرَباََن أَبحو َبْكِر ْبنح َعِليٍّ َحدَّ
« اجْلَِليِل ْبنح َعِطيََّة، َعْن َشْهٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَا َها ِشَفاٌء ِلْلَعنْيِ ، َوَماؤح ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْلَكْمَأةح ِمَن اْلَمنِّ  َل َرسح
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 الْكُرَّاثُ 
رَ   س[ [ ]311]  -  6653 َو اْبنح جح ثَ َنا َعْبدح اْلَمِلِك َوهح ثَ َنا َخاِلٌد، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َعْبِد اأْلَْعَلى، قَاَل: َحدَّ ْيٍج، قَاَل:  َأْخرَباََن حمحَمَّ

رَّ  وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: " هَنَى َعِن اْلكح َثِّن أَبحو الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبٍر، َأنَّ َرسح وا ِمْن َأْكِلَها بحًدا،  َحدَّ َوا، َومَلْ َيَِدح تَ هح اِث، فَ َلْم يَ ن ْ
ْم َعْن َأْكِلَها؟، َفَمْن َأَكَلَها َفاَل يَ ْغَشَنا يف َمَساِجِداَن؛ فَِإنَّ الْ  ْنسح "فَ َوَجَد ِرََيَها، فَ َقاَل: َأمَلْ َأهْنَكح  َماَلِئَكَة تَ َتَأذَّى ِمَّا يَ َتَأذَّى ِمْنهح اإْلِ

 ( بنحوه. 564ث عند مسلم )الحدي #

 الرُّطَبُ 
ثَ َنا َداوحدح، َعْن ِهشَ  * س[[ ]312]  -  6689 ، يَ ْعِّن اْبَن َمْنصحوٍر، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا ِإْسَحاقح اٍم،  َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح ََيََْي، قَاَل: َحدَّ

يًعا« َعْن أَبِيِه، َأنَّ َرسحوَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َُجَعَ  يِخ، َوالرَُّطِب ُجَِ  َبنْيَ اْلِبطِّ
 # مرسل. 

 الْجَمْعُ بَيْنَ الْخِرْبِزُ وَالرُّطَبِ 
َْيٍد، َعْن    [* سِت [ ]313]  -  6692 ثَ َنا َأيب، َعْن محح ثَ َنا َوْهبح ْبنح َجرِيٍر، قَاَل: َحدَّ َأْخرَباََن ِإْسَحاقح ْبنح َمْنصحوٍر، قَاَل: َحدَّ

وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ََيَْمعح َبنْيَ الرَِّطِب َواخلِْْرِبِز«  أََنٍس، قَاَل: »رَأَْيتح َرسح
 إسناده صحيح على شرط الشيخين.: (12449في تخريج المسند ) # شعيب

 الْأَكْلُ مُتَّكِئًا 
6710   -   [314[ الزُّْهرِ   * س[ [  َثِّن  َحدَّ قَاَل:   ، الزُّبَ ْيِديُّ َثِّن  َحدَّ قَاَل:  بَِقيَّةح،  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  عحْثَماَن،  ْبنح  َعْمرحو  َعْن  َأْخرَبين   ، يُّ

ِد ْبِن َعْبِد هللاِ  ، َأنَّ هللَا، تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل َأْرَسَل ِإىَل نَِبيِِّه َصلَّى هللاح حمحَمَّ ثح  َعَلْيِه َوَسلََّم َمَلًكا ِمَن   ْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َكاَن اْبنح َعبَّاٍس َيحَدِّ
و  حَك َبنْيَ َأْن َتكح : ِإنَّ هللَا خيحَريِّ ولح هللِا َصلَّى هللاح اْلَماَلِئَكِة، َوَمَعهح ِجرْبِيلح، فَ َقاَل اْلَمَلكح وَن َمَلًكا، فَاْلتَ َفَت َرسح َن َعْبًدا نَِبيًّا، َوَبنْيَ َأْن َتكح

َصلَّ  هللِا  ولح  َرسح فَ َقاِل  تَ َواَضَع،  َأْن  بَِيِدِه  ِجرْبِيلح  فََأَشاَر  ْسَتِشرِي،  ِجرْبِيَل َكاْلمح ِإىَل  َوَسلََّم  ونح َعَلْيِه  َأكح »َبْل  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاح  َعْبًدا ى   
 نَِبيًّا«، قَاَل: َفَما َأَكَل بَ ْعَد تِْلَك اْلَكِلَمِة طََعاًما محتَِّكًئا " 

 مَنْ يَبْدَأُ بِالْأَكْلِ؟ 
َْيٍد،   * س[[ ]315]   -  6720 ثَ َنا مَحَّادح ْبنح َسَلَمَة، َعْن محح ، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َعفَّانح َعْن َأيب    َأْخرَباََن ِإبْ َراِهيمح ْبنح يَ ْعقحوَب، قَاَل: َحدَّ

ْم يف الطََّعاِم َحَّتَّ يَ  تَ وَكِِّل، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا: »َأهنَّحْم َكانحوا اَل َيَضعحوَن أَْيِديَ هح ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْبَدأح« اْلمح وَن َرسح  كح
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن (: 14926# شعيب في تخريج المسند )

 .رجال مسلم

 وضع اليد على ذروهتا 
ثَ َنا ِعيَسى ْبنح يحونحَس، َعْن َصْفوَ   *س[ [ ]316] - 6730 ، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َنْصرح ْبنح َعِليٍّ اَن ْبِن َأْخرَباََن زََكِرايَّ ْبنح ََيََْي، قَاَل: َحدَّ

وِل هللِا َصلَّى هللاح  ي: َلْو َصنَ ْعِت ِلَرسح ثَ َنا َعْبدح هللِا ْبنح بحْسٍر، قَاَل: قَاَل َأيب أِلحمِّ  َعَلْيِه َوَسلََّم طََعاًما، َفَصنَ َعْت ثَرِيَدًة،  َعْمٍرو، قَاَل: َحدَّ
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وا ِبْسِم هللاِ  ذح وا َوقَاَل بَِيِدِه: ي حْقِلْل، فَاْنطََلَق َأيب َفَدَعاهح، فَ َوَضَع َيَدهح َعَلى ذحْرَوِِتَا، ُثحَّ قَاَل: »خح ا طَِعمح وا ِمْن ََنَْوَها، فَ َلمَّ «، فََأَخذح
ْم« َدَعا هَلحْم، فَ َقاَل النَّ  ْم، َواَبِرْك هَلحْم، فَاْرزحقْ هح مَّ اْغِفْر هَلحْم، فَاْرمَحْهح  ِبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »اللهح

روى عنه  -وهو السلمي الحمصي -صحيح، وهذا إسناد ضعيف، هشام بن يوسف (:17673# قال شعيب في تخريج المسند )
 ذكره ابن حبان في "الثقات". اثنان، وقال ابن معين: ال أعرفه، ومع ذلك 

َثِّن اأْلَْزَهرح ْبنح َعْبدِ [ ]317]   -   6731 هللِا، َعْن   س[ َأْخرَبين َعْمرحو ْبنح عحْثَماَن، َعْن بَِقيََّة، َعْن َصْفَواَن ْبِن َعْمٍرو، قَاَل: َحدَّ
ي أِلَيب: َلْو َصنَ ْعَنا ِلَرسح  وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم طََعاًما َفَدَعْوَتهح، قَاَل: فَ َفَعْلَنا، َفَصنَ ْعَنا لَهح َعْبِد هللِا ْبِن بحْسٍر، قَاَل: قَاَلْت أحمِّ

ي َقطِ  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَدَخَل اْلبَ ْيَت، فَ َوَضَعْت َلهح أحمِّ َها  ثَرِيَدًة ِبَسْمٍن، ُثحَّ َجاَء َرسح َها  يَفًة هَلَا، َوَُجََعت ْ َلهح، فَ َقَعَد َعَلي ْ
وا اِبْسِم هللِا«، َوَأَشاَر ِإىَل ذحْرَوِتَِ  ذح ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َوْضَعَناَها َلهح، قَاَل: »خح ا فَ رََغ ق حْلَنا:  َرسح ا أبََِصاِبِعِه الثَّاَلِث، فَ َلمَّ

مَّ  وَل هللِا، قَاَل: »اللهح ْم، َواْغِفْر هَلحْم، َواَبِرْك هَلحْم يف ِرْزِقِهْم«  ادْعح هللَا لََنا اَي َرسح  اْرمَحْهح
 (، وليس فيه محل الشاهد للباب.2042الحديث أصله عند مسلم ) #

 النَّهْيُ عَنْ رَفْعِ الصَّحْفَةِ حَتَّى تُلْعَقَ 
ثَ َنا  [ ]318]   -   6736 فح ْبنح َسِعيٍد، قَاَل: َحدَّ ْعتح  س[ َأْخرَباََن يحوسح َرْيٍج، قَاَل: َأْخرَبين أَبحو الزَُّبرْيِ، قَاَل: مسَِ اٌج، َعِن اْبِن جح َحجَّ

مح الطََّعاَم َفاَل مَيَْسْح يَ  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا َأَكَل َأَحدحكح : قَاَل َرسح  يَ ْرَفِع َدهح َحَّتَّ يَ ْلَعَقَها، َأْو ي حْلِعَقَها، َواَل َجاِبًرا، يَ قحولح
 الصَّْحَفَة َحَّتَّ يَ ْلَعَقَها، َأْو ي حْلِعَقَها؛ فَِإنَّ آِخَر الطََّعاِم ِفيِه بَ رََكٌة«

 ( أخصر منه.2033الحديث عند مسلم ) #
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 كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ الْمَحْظُورَةِ 
 النَّهْيُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ 

ثَ َنا خَمَْلٌد، َعْن ِهَشاٍم، َعِن اْبِن ِسريِيَن، َعْن َأيب اْلَعالَِيَة، قَ   * س[[ ]319]   -  6806 وٍن، قَاَل: َحدَّ ِئَل َأْخرَباََن َعِليُّ ْبنح َمْيمح اَل: سح
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن نَ   ِبيِذ اجْلَرِّ«  أَبحو َسِعيٍد اخْلحْدِريُّ َعْن نَِبيِذ اجْلَرِّ فَ َقاَل: »هَنَى َرسح

ْحَمِن: َخاَلَفُه َيْحَيى ْبُن َسِعيدٍ #   َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ
 .إسناده رجاله ثقات: 367/ 4# قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 

ٌد، َعْن َأيب  * س[[ ]320]  -  6807 ثَ َنا حمحَمَّ ثَ َنا ِهَشاٌم، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا ََيََْي، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ   َأْخرَباََن َعْمرحو ْبنح َعِليٍّ
وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم هَنَى َعْن نَِبيِذ اجْلَرِّ   . اْلَعالنَِيِة، َعْن َأيب َسِعيٍد اخْلحْدِريِّ َأنَّ َرسح

َواُب َوالَِّذي َقْبَلُه َخَطٌأ َوهللُا َأْعَلُم. # ْحَمِن: َأُبو اْلَعالِنَيَة الصَّ  َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ
 .إسناده رجاله ثقات: 367/ 4# قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 

 خَالَفَهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ. 
ْعَبَة، َعْن َسَلَمَة، َعْن َأيب احْلََكِم، قَاَل: سَ   *س[ [ ]321]   -   6811 ثَ َنا ََيََْي، َعْن شح اٍر، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َبشَّ أَْلتح اْبَن  َأْخرَباََن حمحَمَّ

ِء، َواْلمح  ابَّ وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »هَنَى َعِن الدُّ ثَ َنا َعْن عحَمَر، َأنَّ َرسح  َزفَِّت«عحَمَر َفَحدَّ
وهو   - إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الحكم    (:185# قال شعيب في تخريج المسند )

 فمن رجال مسلم. -عمران بن الحارث السلمي 

 لَبَنُ الْبَقَرِ 
َف، َعْن سحْفَياَن، َعْن قَ يْ [ ]322]   -  6834 دح ْبنح يحوسح ِس ْبِن محْسِلٍم، َعْن  س[ َأْخرَباََن عحبَ ْيدح هللِا ْبنح َفَضاَلَة، قَاَل: َأْخرَباََن حمحَمَّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما أَن ْ  َزَل هللاح َداًء ِإالَّ أَنْ َزَل َلهح َدَواًء، طَاِرٍق ْبِن ِشَهاٍب، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسعحوٍد، قَاَل: قَاَل َرسح
َا َترِمُّ ِمْن كح  ْم أِبَْلَباِن اْلبَ َقِر؛ فَِإهنَّ َجِر« َخاَلَفهح َعْبدح الرَّمْحَنِ فَ َعَلْيكح  لِّ الشَّ

، َعْن يَزِيَد َأيب َخاِلٍد، َعنْ   *س[[ ]323]   -   6835 ْفَيانح ثَ َنا سح ، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن، قَاَل: َحدَّ َثَّنَّ دح ْبنح اْلمح  قَ ْيِس ْبِن َأْخرَباََن حمحَمَّ
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ هللَا مَلْ يَ  ْم محْسِلٍم، َعْن طَاِرِق ْبِن ِشَهاٍب، قَاَل: قَاَل َرسح َضْع َداًء ِإالَّ َوَضَع َلهح ِشَفاًء، َوَعَلْيكح

َجِر« لِّ الشَّ َا َترِمُّ ِمْن كح  أِبَْلَباِن اْلبَ َقِر؛ فَِإهنَّ
 . حديث حسن لغيره، وهذا إسناد اختلف فيه على قيس بن مسلم(: 18831# قال شعيب في تخريج المسند )

ْعَبةح، َعِن الرَّبِيِع ْبِن لحوٍط، َعْن قَ ْيِس س[ َأْخرَبين ِإبْ َراِهيمح ْبنح احلَْ [ ]324]   -   6836 اٌج، قَاَل: َأْخرَبين شح ثَ َنا َحجَّ َسِن، قَاَل: َحدَّ
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه   هللاح َداًء ِإالَّ َوَسلََّم: »َما أَنْ َزَل  ْبِن محْسِلٍم، َعْن طَاِرِق ْبِن ِشَهاٍب، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسعحوٍد، قَاَل: قَاَل َرسح

لِّ َداءٍ  َا َدَواٌء ِمْن كح  أَنْ َزَل َلهح َدَواًء«، ذََكَر أَْلَباَن اْلبَ َقِر، فََأَمَر هِبَا " َوقَاَل: ِإهنَّ
، وقال: رواه ابن ماجه خال قوله: "علمه من علمه وجهله من جهله "، ورواه أحمد والطبراني، 84/ 5في "المجمع "  # قال الهيثمي  

 ورجال الطبراني ثقات.
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 النَّهْيُ عَنِ الشَّرَابِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ 
َثِّن خَ [ ]325] -  6840 َثِّن زَْيدح ْبنح َواِقٍد، قَاَل: َحدَّ اٍر، َعْن ََيََْي ْبِن مَحَْزَة، قَاَل: َحدَّ اِلدح ْبنح َعْبِد  س[ َأْخرَباََن ِهَشامح ْبنح َعمَّ

َسنْيٍ  َريْ َرَة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن لَِبَس احْلَرِيَر يف  هللِا ْبِن حح َثِّن أَبحو هح نْ َيا مَلْ يَ ْلَبْسهح يف اْْلِخَرِة،  ، قَاَل: َحدَّ الدُّ
نْ َيا مَلْ َيْشَرهْبَا يف اْْلِخَرِة، َوَمْن َشِرَب يف  نْ َيا مَلْ َيْشَرْب هِبَا يف اْْلِخَرِة، ُثحَّ قَاَل َوَمْن َشِرَب اخْلَْمَر يف الدُّ َهِب، َواْلِفضَِّة يف الدُّ  آنَِيِة الذَّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »لَِباسح َأْهِل اجْلَنَِّة، َوَشَرابح َأْهِل اجْلَنَِّة، َوآنَِيةح َأْهِل اجلَْ   نَِّة« َرسح

 فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ   التَّشْدِيدُ فِي الشُّرْبِ 
وَل هللاِ   * س[[ ]326]  -  6851 ثَ َنا ِهَشاٌم، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن عحَمَر، َأنَّ َرسح اٍر، َعْن َصَدَقَة، قَاَل: َحدَّ  َأْخرَباََن ِهَشامح ْبنح َعمَّ

َا َيحَْرِجرح يف َبْطِنِه اَنرَ   َجَهنََّم« ََتبَ َعهح ب حْردح ْبنح ِسَنانٍ  َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َمْن َشِرَب يف آنَِيِة َذَهٍب، َأْو ِفضٍَّة فَِإُنَّ

6852  -   [327[ اَنِفعٍ   *س[[  َعْن   ، ثح َيحَدِّ ب حْرًدا  ْعتح  مسَِ قَاَل:   ، ْعَتِمرح اْلمح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  اأْلَْعَلى،  َعْبِد  ْبنح  دح  حمحَمَّ قَاَل:  َأْخرَباََن   
ولح هللاِ  : قَاَل َرسح ْعتح َعْبَد هللِا ْبَن عحَمَر يَ قحولح َا َيحَْرِجرح يف   مسَِ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َشِرَب يف ِإاَنِء َذَهٍب، َأْو ِإاَنِء ِفضٍَّة فَِإُنَّ

 َبْطِنِه النَّاَر«  

 النَّفْخُ فِي الْإِنَاءِ 
َثِّن َعْبدح اأْلَْعَلى، قَ  * س[[ ]328]  -  6855 ، قَاَل: َحدَّ َثَّنَّ دح ْبنح اْلمح ثَ َنا َمْعَمٌر، َعْن ََيََْي ْبِن َأيب َكِثرٍي، َعْن َأْخرَباََن حمحَمَّ اَل: َحدَّ

ْفِخ يف  اَنِء« َعْبِد هللِا ْبِن َأيب قَ َتاَدَة، َعْن أَبِيِه، َأنَّ َنِبَّ هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »هَنَى َعِن الن َّ   اإْلِ

 نَوْع  آخَرُ 
َر، َعِن  َأْخرَباََن يحونحسح ْبنح َعْبِد اأْلَْعَلى، قَاَل: َأْخرَباََن اْبنح َوْهٍب، قَاَل: َأْخرَبين َسِعيٌد، َعْن َبْكِر ْبِن عحمَ   *س[[ ]329]  -  6871

ْن َخَدَم النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ََثَا َبرْيٍ، َعمَّ َبرْيََة، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن جح وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم  اْبِن هح َع َرسح َن ِسِننَي، أَنَّهح مسَِ
َأْطَعْمَت،   مَّ  »اللهح قَاَل:  طََعاِمِه  ِمْن  فَ رََغ  فَِإَذا  هللِا«،  »ِبْسِم  طََعاًما قَاَل:  ِإلَْيِه  قَ رََّب  ِإَذا   "  : َوَأقْ نَ ْيَت،  يَ قحولح َوَأْغنَ ْيَت،  َوَأْسَقْيَت، 

 تَ بَ ْيَت، فَ َلَك احْلَْمدح َعَلى َما َأْعطَْيَت«َوَهَدْيَت، َواجْ 
 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح.  (:16595# قال شعيب في تخريج المسند )

 الدُّعَاءُ لِمَنْ أَكَلَ عِنْدَهُ 
َثِّن َعْبدح هللِا ْبنح بحْسٍر، قَ   * س[[ ]330]  -  6873 ِد ْبِن ِزاَيٍد، قَاَل: َحدَّ ْنتح َأاَن َأْخرَبين َكِثريح ْبنح عحبَ ْيٍد، َعْن بَِقيََّة، َعْن حمحَمَّ اَل: كح

لَ  فَ َقاَل  َلهح،  بَ ْغَلٍة  َعَلى  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  َرسح َأقْ َبَل  ِإْذ  قَاِعَدْيِن  ًئا،  َوَأيب  َشي ْ فَ نحْطِعَمَك  هللِا،  وَل  َرسح اَي  تَ ْنِزلح  َأاَل  َأيب:  هح 
مْ  مَّ اْرمَحْهح  ، فَاْغِفْر هَلحْم، َواَبِرْك هَلحْم يف رِْزِقِهْم« َوَتْدعحَو اِبْلرَبََكِة، فَ نَ َزَل َرسحولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َفطَِعَم، ُثحَّ قَاَل: »اللهح

روى عنه   -وهو السلمي الحمصي  -صحيح، وهذا إسناد ضعيف، هشام بن يوسف(:  17673في تخريج المسند )# قال شعيب  
 اثنان، وقال ابن معين: ال أعرفه، ومع ذلك ذكره ابن حبان في "الثقات". 

 بَابُ التَّشْدِيدِ فِيمَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ الْغَمَرٍ 



104 
 

فْ   * س[[ ]331]  -  6880 ، َعْن سح ثَ َنا عحَمرح ْبنح َعِليٍّ فح ْبنح َواِضٍح، قَاَل: َحدَّ َثِّن يحوسح َياَن ْبِن  َأْخرَبين زََكِرايَّ ْبنح ََيََْي، قَاَل: َحدَّ
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ، َعْن عحْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: قَاَل َرسح ، َعِن الزُّْهِريِّ َسنْيٍ : »َمْن اَبَت َويف َيِدِه َغَمٌر، َفاَل يَ لحوَمنَّ حح

 ِإالَّ نَ ْفَسهح«  
، َعْن عحبَ ْيِد هللاِ *  لَُّها َخطَأٌ، َوالصََّوابح الزُّْهِريُّ   ْبِن َعْبِد هللِا، محْرَسلٌ قَاَل لََنا أَبحو َعْبِد الرَّمْحَِن: الثَّاَلثَةح اأْلََحاِديث كح
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 كِتَابُ الْقَسَامَةِ   
 ( الْقَسَامَةِ )ال يوجد زوائد على الستة يف كِتَابُ  
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 كِتَابُ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   
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 بَدْءُ عِلَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
دح بْ س[ [ ]332]  -  7043 ثَ َنا حمحَمَّ دح ْبنح َأمْحََد ِمْن ِكَتاِبِه قَاَل: َحدَّ َف الصَّْيَداَلينُّ الرَّقِّيُّ حمحَمَّ نح َسَلَمَة، َعِن اْبِن  َأْخرَبين أَبحو يحوسح

عحرْ  َعْن  َبَة،  عحت ْ ْبِن  هللِا  َعْبِد  ْبِن  هللِا  عحبَ ْيِد  َعْن   ، الزُّْهِريِّ َعِن  يَ ْعقحوَب،  َعْن  ِإََلَّ  ِإْسَحاَق،  رََجَع  قَاَلْت:  َعاِئَشَة،  َعْن  الزَُّبرْيِ،  ْبِن  َوَة 
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َذاَت يَ ْوٍم ِمْن ِجَنازٍَة اِبْلَبِقيِع َوَأاَن َأِجدح صحَداًعا يف رَْأِسي وَ  : َوارَْأَساْه، فَ َقاَل: »َبْل َأاَن اَي َرسح َأاَن َأقحولح

تحِك َوَصلَّْيتح َعَلْيِك، ُثحَّ َدف َ َعاِئَشةح، وَ  ْلتحِك وََكفَّن ْ : َلَكَأيّنِ ِبَك َوهللِا ارَْأَساْه« ُثحَّ قَاَل: »َوهللِا َما َضرَِّك َلْو محتِّ قَ ْبِلي فَ َغسَّ تحِك« ق حْلتح ن ْ
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، ُثحَّ بحِدَئ ِبَوَجِعِه الَِّذي  َلْو فَ َعْلَت َذِلَك َلَقْد رََجْعَت ِإىَل بَ ْييِت فََأْعَرْسَت ِفيِه بِبَ ْعِض ِنَساِئَك ف َ  َم َرسح تَ َبسَّ

، َعْن عحْرَوةَ   َماَت تَ ْعِّن ِمْنهح " َخاَلَفهح َصاِلحح ْبنح َكْيَساَن، فَ َرَواهح َعِن الزُّْهِريِّ
 ( وليس فيه موضع الشاهد.1465أخرجه ابن ماجه ) #

 ولُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ ذِكْرُ مَا كَانَ يَقُ 
ثَ َنا أَبحو َعَوانََة، َعْن قَ َتاَدَة، َعْن َسِفيَنَة، َمْوىَل أحمِّ َسلَ [ ]333]   -  7060 َبةح ْبنح َسِعيٍد، قَاَل: َحدَّ َمَة، قَاَل: َكاَن س[ َأْخرَباََن ق حتَ ي ْ

وِل هللِا صَ  َها يف َصْدرِ َعامَّةح َوِصيَِّة َرسح دحَها َحَّتَّ ي حَلْجِلجح ْم« َفَجَعَل ي حَردِّ ِه َوَما يحِفيضح لَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم »الصَّاَلَة َوَما َمَلَكْت َأمْيَانحكح
 ." َرَواهح َسِعيدح ْبنح َأيب َعرحوبََة، َعْن قَ َتاَدَة، َعْن َسِفيَنَة، َعِن أحمِّ َسَلَمةَ 

 . َعْن َسِفيَنَة، َعْن ُأمِ  َسَلَمةَ  (1625أخرجه ابن ماجه ) #
، َعْن ق َ [ ]334]  -  7062 َبانح ثَ َنا َشي ْ ، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا يحونحسح َباَرِك، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن اْلمح حمحَمَّ َتاَدَة، قَاَل:  س[ َأْخرَباََن 

ثَ َنا َعْن َسِفيَنَة َمْوىَل أحمِّ سَ  وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ََنَْوهح َرَواهح ََهَّ َحدَّ : َكاَن َعامَّةح َوِصيَِّة َرسح اٌم، َعْن قَ َتاَدَة،  َلَمَة، أَنَّهح َكاَن يَ قحولح
 . َعْن َأيب اخْلَِليِل، َعْن َسِفيَنةَ 

 . َعْن َسِفيَنَة، َعْن ُأمِ  َسَلَمةَ  (1625أخرجه ابن ماجه ) #

 قَوْلِهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِنيَ شَخَصَ بَصَرُهُ بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي ذِكْرُ  
َثِّن اْبنح ِإْسحَ [ ]335]  -  7065 دح ْبنح َسَلَمَة، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا حمحَمَّ دح ْبنح َوْهٍب احْلَرَّاينُّ، قَاَل: َحدَّ َثِّن س[ َأْخرَبين حمحَمَّ اَق، قَاَل: َحدَّ
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّ يَ ْعقحوبح  ، َعْن عحْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: رََجَع َرسح َبَة، َعِن الزُّْهِريِّ َم َذِلَك اْليَ ْوَم فَاْضَطَجَع يف  ْبنح عحت ْ

ٌل ِمَن آِل َأيب َبْكٍر، َويف َيِدِه ِسَواٌك َأْخَضرح فَ َنَظَر   هح  ِحْجِري َفَدَخَل َعَليَّ رَجح ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َنَظًرا َعَرْفتح أَنَّهح يحرِيدح َرسح
تحهح ُثحَّ  َواَك؟ قَاَل »نَ َعْم« قَاَلْت: فََأَخْذتحهح فَأَلَن ْ بُّ َأِن أحْعِطَيَك َهَذا السِّ وَل هللِا، َأَتِح : اَي َرسح هح فَاْسنَتَّ ِبِه َكَأَشدِّ ق حْلتح تحهح ِإايَّ َما رَأَيْ تحهح    َأْعطَي ْ

وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ثْ قحلح يف َحْجِري َفَذهَ  ْبتح أَْنظحرح يف َوْجِهِه فَِإَذا َبَصرحهح َقْد  اْسنَتَّ ِبِسَواٍك قَ ْبلح، ُثحَّ َوَضَعهح َوَوَجْدتح َرسح
: »َبِل الرَِّفيقح اأْلَْعَلى ِمَن اجْلَنَّةِ  َو يَ قحولح ولح هللِا َصلَّى َشَخَص َوهح َْت فَاْخرَتَْت َوالَِّذي بَ َعَثَك اِبحْلَقِّ قَاَلْت: َوقحِبَض َرسح ريِّ : خح « ق حْلتح

 هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم " 
 . 4438برقم  مع اختالف يسير في لفظهأخرجه البخاري  #
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ْفَيانح   *س[[ ]336]  -  7067 ثَ َنا سح ثَ َنا اْلِفْراَييبُّ، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ وٍن الرَّقِّيُّ دح ْبنح َعِليِّ ْبِن َمْيمح ، َعْن ِإمْسَاِعيَل َأْخرَبين حمحَمَّ
َعَليْ  هللاح  َصلَّى  النَِّبِّ  َعَلى  أحْغِمَي  قَاَلْت:  َعاِئَشَة،  َعْن  ب حْرَدَة،  َأيب  َعْن  َخاِلٍد،  َأيب  هح ْبِن  َأْمَسحح َفَجَعْلتح  ِحْجِري  يف  َو  َوهح َوَسلََّم،  ِه 

َفاِء فََأفَاَق فَ َقاَل: »َبْل َأْسَألح هللَا الرَِّفيَق اأْلَْعَلى اأْلَْسَعَد َمَع ِجرْبِيَل، َوِميكَ   ائِيَل، َوِإْسَراِفيَل«َوَأْدعحو َلهح اِبلشِّ
 . يح على شرط مسلمإسناده صح(: 6591# قال شعيب في تخريج صحيح ابن حبان )

 ذِكْرُ أَحْدَثِ النَّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ اهللِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
7071  -  [337[ َسلَ   * س[[  أحمُّ  قَاَلْت  قَاَلْت:  محوَسى،  أحمِّ  َعْن  محِغريََة،  َعِن  َجرِيٌر  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  قحَداَمَة،  ْبنح  دح  حمحَمَّ َمَة:  َأْخرَباََن 

وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّ  ولح َوالَِّذي ََتِْلفح ِبِه أحمُّ َسَلَمَة، ِإْن َكاَن أَلَقْ َرَب النَّاِس َعْهًدا ِبَرسح ا َكاَن َغَداَة قحِبَض َرسح َم َعِليٌّ قَاَلْت: َلمَّ
؟ هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َأْرَسَل ِإلَْيِه َرسحولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، وََكَأْن َأَرى يف حَ  : »َجاَء َعِليٌّ اَجٍة َأظحنُّهح بَ َعَثهح َفَجَعَل يَ قحولح

ا َأْن َجاَء َعَرفْ َنا َأنَّ َلهح ِإلَْيِه َحاَجًة َفَخَرْجَنا ِمَن اْلبَ ْيِت، وَكح َثاَلَث َمرَّاتٍ  ْمِس، فَ َلمَّ نَّا عحْداَن َرسحوَل هللِا َصلَّى  َفَجاَء قَ ْبَل طحلحوِع الشَّ
ْنتح يف آِخِر َمْن َخَرَج ِمَن ا نَّ ِمَن اْلَباِب فََأَكبَّ َعَلْيِه َعِليٌّ هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، يَ ْوَمِئٍذ يف بَ ْيِت َعاِئَشَة، َفكح ْلبَ ْيِت، ُثحَّ َجَلْستح َأْداَنهح

 َفَكاَن آِخَر النَّاِس ِبِه َعْهًدا َجَعَل يحَسارُّهح َوي حَناِجيِه« 
د بالرواية(:  26565# قال شعيب في تخريج المسند ) يَُّة عليِ  بن أبي طالب، تفرَّ عنها ُمغيرة:   إسناده ضعيف، أمُّ موسى: وهي ُسرِ 

بِ ي، وذكرها العجلي في "ثقاته"، وقال الدارقطني حديُثها مستقيم يخر ج حديثها اعتباراا.   وهو ابن ِمْقَسم الضَّ

 كَيْفُ صُلِّيَ عَلَى رَسُولِ اهللِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ 
7081  -  [338[ ن حعَ س[  [  َعْن  نَِبيٍط،  ْبِن  َسَلَمَة  َعْن  الرَّمْحَِن،  َعْبِد  ْبنح  َْيدح  محح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َسِعيٍد،  ْبنح  َبةح  ق حتَ ي ْ َعْن َأْخرَباََن  ْيٍم، 

هللاح  َصلَّى  النَِّبِّ  َعَلى  أحْغِمَي  قَاَل:  الصُّفَِّة  َأْهِل  ِمْن  وََكاَن  قَاَل:  عحبَ ْيٍد،  ْبِن  َساملِِ  َعْن  فَ َقاَل:  نَِبيٍط،  فَأَفَاَق  َمَرِضِه  يف  َوَسلََّم  َعَلْيِه   
اِبلنَّاِس« فَ ْليحَصلِّ  َبْكٍر  َأاَب  َوَمرُّوا  ْن  َؤذِّ فَ ْلي ح ِباَلاًل  »محرحوا  قَاَل:  نَ َعْم  قَالحوا:  الصَّاَلةح؟«  فَ َقاَل:    »َأَحَضَرِت  فََأفَاَق  َعَلْيِه  أحْغِمَي  ُثحَّ 

ْن َوَمرُّوا َأاَب َبْكٍر فَ ْليحَصلِّ اِبلنَّاِس« قَاَلْت َعاِئَشةح: ِإنَّ َأيب  »َأَحَضَرِت الصَّاَلةح« فَ قحْلَن:   َؤذِّ ٌل َأِسيٌف، نَ َعْم فَ َقاَل: »محرحوا ِباَلاًل فَ ْلي ح رَجح
ْن َوَمرُّوا َأاَب َبْكٍر فَ ْليحَصلِّ اِبلنَّا َؤذِّ نَّ َصَواِحَباتح يحوسحَف محرحوا ِباَلاًل فَ ْلي ح َن َوَأَمْرَن َأاَب َبْكٍر َأْن فَ َقاَل: »ِإنَّكح ِس« فََأَمْرَن ِباَلاًل، َأْن ي حَؤذِّ

ا أحِقيَمِت الصَّاَلةح قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »أحِقيَمِت الصَّاَلةح؟«   ق حْلَن: نَ َعْم، قَاَل: »اْدعحوا َل ِإْنَسااًن يحَصلَِّي اِبلنَّاِس فَ َلمَّ
َها َفَجاَء َوأَبحو َبْكٍر، يحَصلِّي َفَجَلَس ِإىَل َجْنِبِه َفذَ َأْعَتِمدح َعلَ  رح َفَحَبَسهح ْيِه« َفَجاَءْت بَرِيَرةح َوآَخرح َمَعَها فَاْعَتَمَد َعَلي ْ َهَب أَبحو َبْكٍر، يَ َتَأخَّ

َ النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّ  يفِّ ا ت حوح : اَل يَ َتَكلَّْم َأَحٌد مبَْوتِِه ِإالَّ َضَربْ تحهح ِبَسْيِفي َهَذا َفَسَكتحوا َحَّتَّ فَ رََغ ِمَن الصَّاَلِة فَ َلمَّ َم، قَاَل عحَمرح
َلهح قَالحوا: اَي َساملح اْذَهْب ِإىَل َصاِحِب النَِّبِّ َصلَّ  ْن ِفيِهْم َنِبٌّ قَ ب ْ يِّنَي، مَلْ َيكح هح قَاَل: َفَخَرْجتح ى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فَاْدعح وََكانحوا قَ ْوًما امِّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم؟ ق ح  : اَل يَ َتَكلَّمح فَ َوَجْدتح َأاَب َبْكٍر، قَائًِما يف اْلَمْسِجِد قَاَل أَبحو َبْكٍر: َماَت َرسح : ِإنَّ عحَمَر يَ قحولح ْلتح
عحوا َلهح َحَّتَّ أََتى النَِّبَّ َصلَّى هللاح َأَحٌد مبَْوتِِه ِإالَّ َضَربْ تحهح ِبَسْيِفي َهَذا فَ َوَضَع َيدَ  هح َعَلى َساِعَدْي ُثحَّ َأقْ َبَل مَيِْشي َحَّتَّ َدَخَل قَاَل: فَ َوسَّ

هح َوْجَه النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم حَ   َلهح أَنَّهح َقْد َماَت فَ َقاَل أَبحو َبْكٍر:  َّتَّ اْستَ َبانَ َعَلْيِه َوَسلََّم فََأَكبَّ َعَلْيِه َحَّتَّ َكاَد َأْن مَيَسَّ َوْجهح
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه  30}ِإنََّك َميٌِّت َوِإهنَّحْم َميِّتحوَن{ ]الزمر:   وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َأَماَت َرسح [ قَالحوا: اَي َصاِحَب َرسح

وا  َعَلْيِه أَنَّهح َكَما قَاَل قَالحوا: اَي َصاِحَب النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: َهْل نحَصلِّي َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاح   َوَسلََّم؟ قَاَل: نَ َعْم، قَاَل: فَ َعِلمح
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حوَن َوَيْدعحوَن ُثحَّ  لح قَ ْوٌم فَ يحَكربِّ وَن َوَيَِيءح آَخرحوَن قَالحوا: اَي َصاِحَب َوَسلََّم؟ قَاَل: نَ َعْم، قَالحوا: وََكْيَف يحَصلَّى َعَلْيِه؟ قَاَل: َيْدخح  خَيْرحجح
؟ قَاَل: يف اْلَمَكاِن الَّيِت قَ َبَض النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َهْل يحْدَفنح النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم؟ قَاَل: نَ َعْم قَالحوا:   َوأَْيَن يحْدَفنح

وا أَنَّهح َكَما قَاَل: ُثحَّ قَاَل أَبحو َبْكٍر:هللاح ِفيَها رحوَحهح   ْم َوَخَرَج أَبحو    فَِإنَّهح مَلْ يَ ْقِبْض رحوَحهح ِإالَّ يف َمَكاٍن طَيَِّبٍة قَاَل: فَ َعِلمح ْم َصاِحبحكح ِعْندَكح
قَالحوا: اْنطَ  ُثحَّ  ْم  نَ هح بَ ي ْ يَ َتَشاَورحوَن  َفَجَعلحوا  َهاِجرحوَن  اْلمح َواْجَتَمَع  َنِصيًبا  َبْكٍر،  احْلَقِّ  َهَذا  ِمْن  هَلحْم  فَِإنَّ  اأْلَْنَصاِر،  ِمَن  ِإْخَوانَِنا  ِإىَل  ِلقحوا 

َفاِن يف َغْمٍد َواِحدٍ  : َسي ْ ْم َأِمرٌي، فَ َقاَل عحَمرح ِد َأيب َبْكٍر،  ِإًذا اَل َيْصلحَحاِن، ُثحَّ َأَخَذ بَ يْ   فَأَتَ َوا اأْلَْنَصاَر، فَ َقاَل اأْلَْنَصارح: ِمنَّا َأِمرٌي َوِمْنكح
؟ }ِإْذ يَ قحولح ِلَصاِحِبِه{ ]التوبة:   [ َمْن َهحَا }اَل ََتَْزْن 40[ َمْن َصاِحبحهح }ِإْذ َهحَا يف اْلغَاِر{ ]التوبة:  40فَ َقاَل: َمْن َلهح َهِذِه الثَّاَلثح

َعٍة َوَأُْجََلَها« [ َمَع َمْن؟ ُثحَّ اَبيَ َعهح، ُثحَّ قَاَل: »اَبِيعح 40ِإنَّ هللَا َمَعَنا{ ]التوبة:    وا فَ َباَيَع النَّاسح َأْحَسَن بَ ي ْ
 (.1234# أخرجه ابن ماجه ببعضه )
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 تَعْظِيمُ الزِّنَا 

يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اهللُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ  تَأْوِيلُ قَوْلِ اهللِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ }وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اهللِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا  

 [ 68أَثَامَا{ ]الفرقان:  
َو اْبنح يحو [ ]339]   -   7098 ٌد َوهح حمحَمَّ ثَ َنا  ، قَاَل: َحدَّ وٍن الرَّقِّيُّ دح ْبنح َعِليِّ ْبِن َمْيمح حمحَمَّ ْفَيانح س[ َأْخرَباََن  ثَ َنا سح َف، قَاَل: َحدَّ سح

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعلَ  ، َعْن َمْنصحوٍر، َعْن رِْبِعيِّ ْبِن ِحَراٍش، َعْن َأيب َذرٍّ، قَاَل: قَاَل َرسح َو الث َّْوِريُّ َغضح هح بُّ هللاح َثاَلثًَة َويَ ب ْ ْيِه َوَسلََّم: »َيِح
ِقلَّ، ْخَتاَل اْلمح َغضح اْلمح ْيَخ الزَّاين«   َثاَلثًَة، يَ ب ْ ْسَتْكِثَر، َوالشَّ  َواْلَبِخيَل اْلمح

 نَسْخُ الْجَلْدِ عَنِ الثَّيِّبِ 
ْعَبةح، َعْن قَ َتاَدَة، َعْن يحونحسَ   *س[ [ ]340]  -  7107 ثَ َنا شح ٌد، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا حمحَمَّ ، قَاَل: َحدَّ َثَّنَّ دح ْبنح اْلمح َبرْيٍ،    َأْخرَباََن حمحَمَّ ْبِن جح

يْ َعْن َكِثريِ  »الشَّ  : يَ قحولح َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  وَل  َرسح ْعتح  مسَِ ََثِبٍت:  ْبنح  زَْيدح  قَاَل  قَاَل:  الصَّْلِت،  ْبِن  زَنَ َيا    ِإَذا  ْيَخةح  َوالشَّ خح 
ا أحْنزَِلْت أَتَ ْيتح َرسحوَل هللِا َصلَّى هللاح َعلَ  : َلمَّ ْعَبةح َكأَنَّهح َكرَِه َذِلَك فَ َقاَل فَاْرُجححوَهحَا أَْلبَ تََّة« قَاَل عحَمرح : َأْكِتْبِنيَها قَاَل شح ْيِه َوَسلََّم فَ قحْلتح

ابَّ ِإَذا َزاَن َوَقْد أحْحِصَن رحِجَم؟ ِلَد َوَأنَّ الشَّ ْيَخ ِإَذا مَلْ َيحَْصْن جح : َأاَل تَ َرى َأنَّ الشَّ  عحَمرح
 الشيخين غير كثير بن الصلت، فقد روى له النسائي، وهو ثقة.  رجاله ثقات رجال(: 21596# قال شعيب في تخريج المسند )

7108   -   [341[ عَ   *س[[  َسْعٍد،  ْبنح  اللَّْيثح  َأْخرَبين  قَاَل:  َوْهٍب،  اْبِن  َعِن  َحِديِثِه  يف  ْرِح  السَّ ْبِن  َعْمِرو  ْبنح  َأمْحَدح  ْن  َأْخرَباََن 
ْت: َلَقْد َأقَ َرَأاَنَها َرسحولح هللِا َصلَّى هللاح لَ َسِعيِد ْبِن َأيب ِهاَلٍل، َعْن َمْرَواَن ْبِن عحْثَماَن، َعْن َأيب أحَماَمَة ْبِن َسْهٍل، َأنَّ َخالََتهح َأْخرَبَْتهح قَا

ِة«  ْيَخةح فَاْرُجححوَهحَا أَْلبَ تََّة مبَا َقَضَيا ِمَن اللَّذَّ ْيخح َوالشَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم آيََة الرَّْجِم: »الشَّ
َثِّن َأْخرَبين ِإبْ َراِهيمح ْبنح يَ ْعقحوَب اجْلَْوزََجاينُّ، قَالَ   *س[[ ]342]   -   7109 ، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا اْبنح َأيب َمْرمَيَ، قَاَل: َأْخرَباََن اللَّْيثح : َحدَّ

ثَ ْتِّن َخاَليِت قَاَلْت: َلَقْد َأقْ َرأَ َخاِلدح ْبنح يَزِيَد، َعْن َسِعيِد ْبِن َأيب ِهاَلٍل، َعْن َمْرَواَن ْبِن عحْثَماَن، َعْن َأيب أحَماَمَة ْبِن َسْهٍل، قَالَ  اَن : َحدَّ
ْيَخةح فَاْرُجححوَهحَا أَْلبَ تََّة مبَا َقضَ  ْيخح َوالشَّ ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم آيََة الرَّْجِم: »الشَّ ِة«َرسح  َيا ِمَن اللَّذَّ

ثَ َنا َخاِلدح ْبنح  *س[ [ ]343]  -  7110 ، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا اْبنح َعْوٍن، َعْن َأْخرَباََن ِإمْسَاِعيلح ْبنح َمْسعحوٍد اجْلَْحَدِريُّ احْلَاِرِث، قَاَل: َحدَّ
َثَ  ْبنح  زَْيدح  َوِفيَنا  َمْرَواَن،  نَّا ِعْنَد  قَاَل: كح الصَّْلِت،  ْبِن  َأِخي َكِثرِي  اْبِن  َعِن  ن حبِّْئتح  قَاَل:  ٍد،  ْيخح حمحَمَّ »الشَّ نَ ْقَرأح:  نَّا  زَْيٌد: كح فَ َقاَل  ِبٍت، 

ْيَخةح فَاْرُجححوَهحَا أَ  ابَّنْيِ الث َّيَِّبنَيِ ي ح َوالشَّ ْصَحِف قَاَل: قَاَل: َأاَل تَ َرى َأنَّ الشَّ : َأاَل جَتَْعْلهح يف اْلمح ْرَُجَاِن؟ ذََكْراَن َذِلَك  ْلبَ تََّة« فَ َقالح َمْرَوانح
هللاِ  وِل  َرسح ِإىَل  َأْذَهبح  قَاَل:  َذِلَك؟  وََكْيَف  ق حْلَنا:  ْم  َأْشِفيكح َأاَن  فَ َقاَل:  عحَمرح  رح َكَذا َوِفيَنا  فََأذْكح هللاح  َشاَء  ِإْن  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى   

وَل هللِا، َأْكِتْبِّن آيََة الرَّْجِم قَاَل: فََأََتهح َفذََكَر   : اَي َرسح وَل وََكَذا فَِإَذا ذََكَر أَيََّة الرَّْجِم فََأقحولح َذِلَك َلهح َفذََكَر آيََة الرَّْجِم فَ َقاَل: اَي َرسح
 ، َأْكِتْبِّن آيََة الرَّْجِم قَاَل: »اَل َأْسَتِطيعح«هللاِ 

 رجاله ثقات رجال الشيخين غير كثير بن الصلت، فقد روى له النسائي، وهو ثقة. (: 21596# قال شعيب في تخريج المسند )
7112   -   [344[ ث َ   *س[ [  َحدَّ قَاَل:  محَزاِحٍم،  َأيب  اْبنح  َو  َوهح َمْنصحوٌر  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:   ، اأْلَْشَعِريُّ َصاِلٍح  ْبنح  محَعاِويَةح  أَبحو  َأْخرَبين  َنا 

ورََة اأْلَْحَزابِ  وَن سح آيًَة؟ ق حْلَنا: َثاَلًَث َوَسْبِعنَي فَ َقاَل   َحْفٍص، َعْن َمْنصحوٍر، َعْن َعاِصٍم، َعْن ِزرٍّ، قَاَل: قَاَل أحيَبُّ ْبنح َكْعٍب، َكْم تَ عحدُّ
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ْيَخةح فَ  ْيخح َوالشَّ ورََة اْلبَ َقَرِة َوَأْطَوَل َوَلَقْد َكاَن ِفيَها آيَةح الرَّْجِم« الشَّ اْرُجححوَهحَا أَْلبَ تََّة َنَكااًل ِمَن هللِا َوهللاح َعزِيٌز أحيَبٌّ: »َكاَنْت لَتَ ْعِدلح سح
 َحِكيٌم " 

له أوهام بسبب سوء حفظه،    -وإن كان صدوقاا -إسناده ضعيف، عاصم بن بهدلة    (:21207تخريج المسند )  # قال شعيب في
ُده بمثل هذا المتن.  فال يحتمل تفرُّ

 تَثْبِيتُ الرَّجْمِ 
َثِّن َأيب،    *س[ [ ]345]   -   7124 ، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َأْخرَباََن َعِليُّ ْبنح احْلحَسنْيِ ْيَسابحوِريُّ دح ْبنح َعِقيٍل الن َّ َثِّن َأْخرَباََن حمحَمَّ قَاَل: َحدَّ

َثِّن ِعْكرَِمةح، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: »َمْن َكَفَر اِبلرَّْجِم فَ َقْد   ، قَاَل: َحدَّ : }اَي يَزِيدح النَّْحِويُّ « قَ ْولح َكَفَر اِبْلقحْرآِن ِمْن َحْيثح اَل ََيَْتِسبح
ْفحوَن ِمَن اْلِكَتاِب{ ]املائدة:   تحْم َتح ن ْ ْم َكِثريًا ِمَّا كح ح َلكح ولحَنا ي حَبنيِّ ْم َرسح  [ َفَكاَن الرَّْجمح ِمَّا َأْخفحوا 15َأْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءَكح

حديث صحيح، الحسين بن سعد لم أر من ترجمه، لكن ذكره المزي في  (:  4430)# قال شعيب في تخريج صحيح ابن حبان  
"تهذيب الكمال" في ترجمة جده علي بن الحسين بن واقد في عداد من روى عنه، وعلي بن الحسين بن واقد، قال النسائي: ليس 

 وباقي رجال السند ثقات. به بأس، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وذكره العقيلي في "الضعفاء"، ووثقه المؤلف، 
 مَسْأَلَةُ الْمُعْتَرِفِ بِالزِّنَا عَنْ كَيْفِيَّتِهِ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عِكْرِمَةَ فِي حَدِيثِ مَاعِزٍ فِيهِ 

ثَ َنا َخاِلٌد، َعْن    *س[ [ ]346]  -  7132 ، قَاَل: َحدَّ َو الث ََّقِفيُّ اِب هح ثَ َنا َعْبدح اْلَوهَّ اٍر، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َبشَّ ِعْكرَِمَة، َأنَّ َأْخرَباََن حمحَمَّ
ا: ِمَرارًا فَ َقاَل َلهح: »أََنَكْحَت؟« قَاَل: نَ َعْم، َفَسَأَل َماِعًزا أََتى النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل َلهح: ِإيّنِ زَنَ ْيتح فََأْعَرَض َعْنهح فَ َقاهلََ 

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ؟« قَالحوا: اَل، فَ َرَُجَهح َرسح  َعْنهح قَ ْوَمهح »أَِبِه أبٌَْس؟ أَِبِه َمسٌّ
 # مرسل. 

 الِاعْتِرَافُ بِالزِّنَا مَرَّتَيْنِ 
ثَ َنا مِسَاكح ْبنح َحْرٍب، قَ س[ َأْخرَبين [ ]347]  -   7145 ثَ َنا زحَهرْيٌ، قَاَل: َحدَّ َسنْيٌ، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا حح اَل:   ِهاَللح ْبنح اْلَعاَلِء، قَاَل: َحدَّ

ٌل َقِصرٌي يف ِإزَاٍر َما َعَلْيِه رِ  ، رَجح َثِّن َجاِبرح ْبنح مَسحَرَة، قَاَل: أََتى َماِعزح ْبنح َماِلٍك اأْلَْسَلِميُّ ولح هللِا َحدَّ َداٌء َوَأاَن أَْنظحِر ِإلَْيِه قَاَل: َوَرسح
َنهح اْلَقْومح، َفَكلََّمهح   هح، َوَأاَن أَْنظحرح ُثحَّ قَاَل:  َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم محتَِّكٌئ َعَلى ِوَساَدِة َعْن َيَسارِِه، قَاَل: َوبَ ْيِّن َوبَ ي ْ َوَما َأْدِري َما يحَكلِّمح

 « فَاْنطحِلَق ِبِه ُثحَّ قَاَل: »رحدُّوهح« فَ رحدَّ َفَكلََّمهح ُثحَّ قَاَل: »اْذَهبحوا ِبِه فَاْرُجححوهح« »اْذَهبحوا ِبهِ 
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل سماك، وباقي رجال اإلسناد ثقات رجال   (:20803# قال شعيب في تخريج المسند )

 الشيخين. 

 نَوْع  آخَرُ مِنَ الِاعْتِرَافِ 
دح ْبنح َعِليِّ ْبِن احلََْسِن ْبِن َشِقيٍق، قَاَل: َأْخرَباََن َأيب قَاَل: َأْخرَباََن أَبحو مَحَْزَة حمحَ   * س[[ ]348]  -  7149 وٍن َأْخرَبين حمحَمَّ دح ْبنح َمْيمح مَّ

، َعْن ِإبْ َراِهيَم الصَّاِئِغ، َعْن َأيب الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبٍر، َأنَّ اْمَرَأًة أََتِت النَّ  ِريُّ كَّ ِبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَلْت: ِإيّنِ زَنَ ْيتح اْلَمْرَوِزيُّ السُّ
»اْنطَِلِقي فَ َقاَل:  احْلَدَّ  يفَّ  احلَْ   فََأِقْم  يفَّ  فََأِقْم  زَنَ ْيتح  ِإيّنِ  هللِا  وَل  َرسح اَي  فَ َقاَلْت:  أََتْت  َوَلَدَها  َفَطَمْت  ا  فَ َلمَّ َوَلَدِك«  تَ ْفِطِمي  دَّ  َحَّتَّ 

وَل هللِا، فَ َرَُجََها "  ٌل فَ َقاَل: َأاَن َأْكفحلح َوَلَدَها اَي َرسح  فَ َقاَل: »َهاِت َمْن َيْكفحلح َوَلَدِك« فَ َقاَم رَجح
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 يْفُ يُفْعَلُ بِالرَّجُلِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِنيَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ كَ 
ْفَيا[ ]349]   - 7163 َو أَبحو يَزِيَد اجْلَْرِميُّ اَل أبََْس ِبِه َعْن سح ثَ َنا قَاِسٌم َوهح َن، َعْن َسَلَمَة س[ َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح َحْرٍب، قَاَل: َحدَّ

ٍل ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َجاءَ ْبِن   َثِّن أَبحو َماِلٍك، َعْن رَجح َهْيٍل، قَاَل: َحدَّ َماِعزح ْبنح َماِلٍك ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى    كح
: »َأْخربَْ  لَّ َذِلَك يَ رحدَّهح َويَ قحولح لحغح َصْدرََه ِإىَل هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َأْرَبَع َمرَّاٍت كح ِه َفَذَهبحوا ِبِه ِإىَل َمَكاٍن يَ ب ْ َت َأَحًدا َغرْيِي« ُثحَّ َأَمَر ِبَرُجِْ

ٌل فََأَصاَب َأْصَل أحذحنَ ْيِه، َفصحرَِع فَ َقتَ َلهح "   َحاِئٍط َفَذَهَب يَِثبح فَ َرَماهح رَجح
 إِذَا اعْتَرَفَ بِالزِّنَا ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ. 

7168  -  [350[ حمحَ   س[[  َأْخرَبين  قَاَل:  ِإْسَحاَق،  ْبِن  ِد  حمحَمَّ َعْن  َخاِلٍد،  أَبحو  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  اْلَعاَلِء،  ْبنح  دح  حمحَمَّ ْبنح  َأْخرَباََن  دح  مَّ
ْنتح ِفيَمْن رَْجَم َماِعًزا، ف َ  ، َعْن أَبِيِه، قَاَل: كح وِل ِإبْ َراِهيَم، َعْن َأيب عحْثَماَن ْبِن َنْصٍر اأْلَْسَلِميِّ ا َغِشيَ ْتهح احلَِْجارَةح قَاَل: رحدُّوين ِإىَل َرسح َلمَّ

َذِلَك   َفذََكْرتح  قَ َتاَدَة،  ْبِن  عحَمَر  ْبَن  َعاِصَم  فَأَتَ ْيتح  َذِلَك  فَأَْنَكْراَن  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  َلَقْد هللِا  ٍد:  حمحَمَّ ْبنح  احلََْسنح  َل  فَ َقاَل  َلهح 
ًئا ِمْن قَ ْوِل َماِعٍز: رحدُّوين بَ َلَغِّن َذِلَك فَ  ْنتح أَْنَكْرتحهح فَأَتَ ْيتح َجاِبَر ْبَن َعْبِد هللِا، فَ قحْلتح َلهح: َلَقْد ذََكَر النَّاسح َشي ْ  فَأَْنَكْرتحهح فَ َقاَل: َأاَن كح

وِل هللاِ  ا َوَجَد َمسَّ احلَِْجارَِة قَاَل: رحدُّوين ِإىَل َرسح وَل هللِا ِفيَمْن َرَُجَهح ِإنَّهح َلمَّ  َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فَِإنَّ قَ ْوِمي َغرُّوين قَالحوا: ِإْئِت َرسح
ا ذََكْراَن ذَ  وهح؟َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فَِإنَّهح َغرْيح قَاتِِلَك َفَما َأقْ َلْعَنا َعْنهح َحَّتَّ قَ تَ ْلَناهح فَ َلمَّ  َحَّتَّ أَْنظحَر يف َشْأنِِه«  ِلَك َلهح قَاَل: »َأاَل تَ رَْكتحمح

دح ْبنح [ ]351]  -  7169 ثَ َنا حمحَمَّ ثَ َنا يَزِيدح ْبنح زحرَْيٍع، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ ِإْسَحاَق، قَاَل:    س[ َأْخرَباََن ََيََْي ْبنح َحِبيِب ْبِن َعَريبٍّ
، َعْن أَبِ  َثِم ْبِن َنْصِر ْبِن َدْهٍر اأْلَْسَلِميِّ دح ْبنح ِإبْ َراِهيَم، َعْن َأيب اهْلَي ْ َثِّن حمحَمَّ ا َوَجَد َمسَّ احلَِْجارَِة َحدَّ ْنتح ِفيَمْن َرَُجَهح فَ َلمَّ يِه قَاَل: كح

وهح؟« قَ  وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »فَ َهالَّ تَ رَْكتحمح ٌد: َفذََكْرتح َذِلَك ِمْن َحِديِثِه َجزَِع َجَزًعا َشِديًدا َفذََكْراَن َذِلَك ِلَرسح اَل حمحَمَّ
عْ  ِد ْبِن َعِليِّ  ِحنَي مسَِ ْسنح ْبنح حمحَمَّ َثِّن حح وهح؟« ِلَعاِصِم ْبِن عحَمَر ْبِن قَ َتاَدَة، فَ َقاَل َل: َحدَّ َثِّن تحهح »َأاَل تَ رَْكتحمح ْبِن َأيب طَاِلٍب، قَاَل: َحدَّ

ِلَما وهح؟ "  تَ رَْكتحمح َأاَل  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  َرسحوِل  قَ ْوِل  ِمْن  َومَلْ َذِلَك  مح،  َأِتَِّ اَل  َأْسَلَم ِمَّْن  رَِجاِل  ِشْئَت ِمْن  َمْن  َماِلٍك،  ْبِن  ِعِز 
وَل هللاِ  ثحوين َأنَّ َرسح : ِإنَّ رَِجاَل َأْسَلَم َيحَدِّ ْم   َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل هَلح َأْعِرْف َوْجَه احْلَِديِث َفِجْئتح َجاِبَر ْبَن َعْبِد هللِا، فَ قحْلتح

مح اْلَقْوَم َوَما   وهح؟« َوَما َأِتَِّ َأْعِرفح احْلَِديَث قَاَل: اَي اْبَن َأِخي َأاَن ِحنَي ذََكرحوا َجزََع َماِعٍز ِمَن احلَِْجارَِة ِحنَي َأَصابَ ْتهح: »فَ َهالَّ تَ رَْكتحمح
لَ  ِإانَّ  َل  الرَّجح رََجَم  ِفيَمْن  ْنتح  احْلَِديِث؛ كح هِبََذا  النَّاِس  ِإىَل  َأْعَلمح  رحدُّوين  قَ ْومح  اَي  بَِنا  َصَرَخ  احلَِْجارَِة  َمسَّ  فَ َوَجَد  فَ َرَُجَْناهح  ِبِه  ا َخَرْجَنا  مَّ

و  وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فَِإنَّ قَ ْوِمي قَ تَ لحوين َوَغرُّوين ِمْن نَ ْفِسي، َوَأْخرَبحوين َأنَّ َرسح  َوَسلََّم َغرْيح قَاِتٍل َل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيهِ َرسح
وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »فَ هَ  ا رََجْعَنا ِإىَل َرسح وين ِبِه« لِيَ تَ ثَ بََّت فَ َلْم نَ ْنزِْع َعْنهح َحَّتَّ قَ تَ ْلَناهح فَ َلمَّ تحمح َل؟ َوِجئ ْ الَّ تَ رَْكتحمح الرَّجح

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّ   َم ِفيِه، فََأمَّا تَ ْركح َحدٍّ َفاَل "  َرسح
ْسَناُد َخْيٌر ِمَن الَِّذي َقْبَلهُ #  ْحَمِن: َهَذا اإلِْ  َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ

ثَ َنا َأيب َعِن  [ ]352]  -  7170 ، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا يَ ْعقحوبح ، قَاَل: َحدَّ اْبِن ِإْسَحاَق،  س[ َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح َسِعيٍد اْلَمْرَوِزيُّ الرِّاَبِطيُّ
، َعنْ  َثِم ْبِن َنْصِر ْبِن َدْهٍر اأْلَْسَلِميِّ دح ْبنح ِإبْ َراِهيَم، َعْن َأيب اهْلَي ْ َثِّن حمحَمَّ ٌل ِمنَّا    - أَبِيِه قَاَل: " أََتى َماِعزح ْبنح َماِلٍك    قَاَل: َحدَّ  - رَجح

فََأَمَرانَ  اِبلزِّاَن  نَ ْفِسِه  َعَلى  فََأقَ رَّ  َمْعَناَها  ذََكَر َكِلَمًة  ُثحَّ  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  وَل  ِه َرسح ِبَرُجِْ َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  َرسح  
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ا فَ َرغْ َفَخَرجْ  ا َوَجَد َمسَّ احلَِْجارَِة َجزَِع َجَزًعا َشِديًدا فَ َلمَّ وِل هللِا َصلَّى َنا ِبِه ِإىَل َحرَِّة َبِّن نَياٍر فَ َرَُجَْناهح، فَ َلمَّ َنا ِمْنهح َورََجْعَنا ِإىَل َرسح
وهح«   هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، ذََكْراَن َلهح َجَزَعهح قَاَل: »فَ َهالَّ تَ رَْكتحمح

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال أبي الهيثم بن نصر بن دهر   (:15555# قال شعيب في تخريج المسند )
 . األسلمي

 إِقَامَةُ الْإِمَامِ الْحَدَّ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا تَحَاكَمُوا إِلَيْهِ 
، َعْن َعْبِد اْلَكِرميِ   * س[[ ]353]   -   7178 ْفَيانح ثَ َنا سح ثَ َنا َعْبدح الرَّمْحَِن، قَاَل: َحدَّ اٍر، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َبشَّ حمحَمَّ ،  َأْخرَباََن   اجْلََزِريِّ

ودِ  وِدايًّ َويَ هح  يًَّة اِبْلَباَلِط«َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن عحَمَر، َأنَّ َرسحوَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »رََجَم يَ هح
 إسناده صحيح على شرط الشيخين. (:5276# قال شعيب في تخريج المسند )

ثَ َنا َعبَّادح ْبنح اْلَعوَّاِم، قَاَل:  *س[[ ]354]   -  7181 ثَ َنا َأيب قَاَل: َحدَّ ْفَيانح   َأْخرَباََن ِهاَللح ْبنح اْلَعاَلِء ْبِن ِهاَلٍل، قَاَل: َحدَّ َأْخرَباََن سح
ورَِة  ْبنح   السُّ َهِذِه  ِمْن  نحِسَخ  قَاَل:  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  َاِهٍد،  ُمح َعْن  احْلََكِم،  َعِن   ، َسنْيٍ آيَ َتاِن    -حح }فَِإْن   -يَ ْعِّن  َوقَ ْولحهح  اْلَقاَلِئِد  آيَةح 

اِمِهْم َحَّتَّ نَ َزَلتْ  كَّ ْم ِإىَل حح ْم{ رحدَّهح هح ْم َأْو َأْعِرْض َعن ْ نَ هح ْم بَ ي ْ ْم مبَا أَنْ َزَل هللاح{ ]املائدة:  َجاءحوَك فَاْحكح نَ هح ْم بَ ي ْ [ قَاَل:  49 }َوَأِن اْحكح
ْم مبَا أَنْ َزَل هللاح« نَ هح َم بَ ي ْ ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َأْن ََيْكح  »فَأحِمَر َرسح

سفيان بن حسين فمن رجال مسلم، وهو (: رجاله ثقات رجال الشيخين غير  4540# قال شعيب في تخريج شرح مشكل األثار )
 .ثقة باتفاقهم في غير الزهري 

 حَدُّ الزَّانِي الْبِكْرِ 
ثَ َنا  [ ]355]   -   7200 َعلَّى ْبنح َمْنصحوٍر، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا اْلمح ، قَاَل: َحدَّ ْيَسابحوِريُّ أَبحو أحَوْيٍس، َعْن س[ َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح اأْلَْزَهِر الن َّ
ِه، وََكاَن َشِهَد َبْدرًا، َأنَّ َرسحوَل هللِا َصلَّى هللاح َعلَ َعْبِد هللاِ  ْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإَذا زََنِت اأْلََمةح  ْبِن َأيب َبْكٍر، َعْن َعبَّاِد ْبِن ََتِيٍم، َعْن َعمِّ

وَها، ُثحَّ  وَها، ُثحَّ ِإْن زََنْت فَاْجِلدح وَها، ُثحَّ ِإْن زََنْت فَاْجِلدح   بِيعحوَها َوَلْو ِبَضِفرٍي«  فَاْجِلدح
ْحَمِن: َأُبو ُأَوْيٍس َضِعيٌف، َوِإْسَماِعيُل اْبُنُه َأْضَعُف ِمْنهُ  #  َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ

 إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ 
اٌر  س[ َأْخرَبين أَبحو َبْكِر ْبنح  [ ]356]  -   7215 ثَ َنا َعمَّ َو اأْلَْحَوصح ْبنح َجَواٍب، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا أَبحو اجْلَوَّاِب َوهح ِإْسَحاَق، قَاَل: َحدَّ

ِد ْبِن محْسِلمٍ  ِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن ِإمْسَاِعيَل ْبِن أحَميََّة، َعْن حمحَمَّ َو اْبنح رحزَْيٍق، َعْن حمحَمَّ َْيِد ْبِن َعبْ َوهح َريْ َرَة، ، َعْن محح ِد الرَّمْحَِن، َعْن َأيب هح
َ ِزاَنَها قَاَل: »اْجِلدْ  ٌل فَ َقاَل: َجارَِييِت زََنْت فَ تَ َبنيَّ َ قَاَل: أََتى النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم رَجح َها ََخِْسنَي« ُثحَّ َأََتهح فَ َقاَل: َعاَدْت فَ تَ َبنيَّ

َ ِزاَنَها قَاَل: »اْجِلْدَها ََخِْسنَي« ُثحَّ َأََتهح، فَ َقاَل: َعاَدْت فَ ت َ ِزاَنَها قَاَل: »اْجِلْدَها َخَْ  َ ِزاَنَها،  ِسنَي« ُثحَّ َأََتهح فَ َقاَل: َعاَدْت فَ تَ َبنيَّ َبنيَّ
 قَاَل: »ِبْعَها َوَلْو ِبَْبٍل ِمْن َشْعٍر«

سيئ الحفظ،   -ابن أبي ليلى األنصاري الكوفي  وهو    - محمد بن عبد الرحمن  (:  3731)  تخريج مشكل اآلثار# قال شعيب في  
 .وباقي رجاله رجال الصحيح

َو اْبنح َأْعنَيَ اجْلََزِريُّ [ ]357] -  7216 دح ْبنح محوَسى َوهح َثِّن حمحَمَّ دح ْبنح محْسِلِم ْبِن َوارََة، قَاَل: َحدَّ َثِّن س[ َأْخرَباََن حمحَمَّ ، قَاَل: َحدَّ
َريْ َرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيهِ َأيب، َعْن ِإْسَحاَق ْبِن رَ  َْيِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َأيب هح ، َعْن محح  َوَسلََّم أَنَّهح َجاَءهح اِشٍد، َعِن الزُّْهِريِّ
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ٌل فَ َقاَل: ِإنَّ َولِيَدِت زََنْت قَاَل: »اْجِلْدَها ََخِْسنَي« قَاَل: فَِإْن َعاَدْت؟ قَاَل: »ف َ  عحْد« قَاَل: فَِإْن َعاَدْت قَاَل: »فَ عحْد فَِإْن َعاَدْت  رَجح
 فَِبْعَها َوَلْو ِبَضِفرٍي« يف الرَّاِبَعِة َأِو الثَّالَِثِة، َوالضَِّفريح احْلَْبلح "  

َواُب الَِّذي َقْبَلهُ  # ْحَمِن: َهَذا َخَطٌأ َوالَِّذي َقْبَلُه َخَطٌأ َوالصَّ  َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ
 .إسحاق بن راشد في حديثه بعض الوهم عن الزهري  فيه(: 3732) تخريج مشكل اآلثار# قال شعيب في 

، َعِن اْبِن ِشهَ   * س[[ ]358]  -   7221 ْرِح، قَاَل: َأْخرَباََن اْبنح َوْهٍب، قَاَل: َأْخرَبين يحونحسح اٍب،  َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح َعْمِرو ْبِن السَّ
َزينَّ، َأْخرَبَهح َأنَّ َعْبَد هللِا ْبَن َماِلٍك اأْلَوْ قَاَل: َأْخرَبين   َلْيٍد اْلمح وَل هللِا َصلَّى عحبَ ْيدح هللِا ْبنح َعْبِد هللِا، َأنَّ ِشْبَل ْبَن خح ، َأْخرَبَهح َأنَّ َرسح ِسيَّ

وَها، ُثحَّ ِإْن زَ  وَها، ُثحَّ هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »اْلَولِيَدةح ِإْن زََنْت فَاْجِلدح وَها، ُثحَّ ِإْن زََنْت فَاْجِلدح وَها، ُثحَّ ِإْن زََنْت فَاْجِلدح َنْت فَاْجِلدح
وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه وَ  بِيعحوَها َوَلْو ِبَضِفرٍي« َوالضَِّفريح احْلَْبلح يف الثَّالَِثِة َأِو الرَّاِبَعِة " َوَأْخرَبَهح زَْيدح ْبنح َخاِلٍد َعنْ   َسلََّم ِمْثَل َذِلكَ َرسح

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة شبل بن خليد المزني، فقد انفرد   (:19017# قال شعيب في تخريج المسند )
 بالرواية عنه عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة. 

ِد  *س[[ ]359]  - 7222 ِه حمحَمَّ ، َعْن َعمِّ ثَ َنا اْبنح َأِخي الزُّْهِريِّ ، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا يَ ْعقحوبح ْبِن محْسِلٍم،  َأْخرَباََن أَبحو َداوحَد، قَاَل: َحدَّ
َزينَّ، َأْخرَبَهح َأنَّ َعْبَد هللِا بْ  َلْيٍد اْلمح وَل هللِا َصلَّى قَاَل: َأْخرَبين عحبَ ْيدح هللِا ْبنح َعْبِد هللِا، َأنَّ ِشْبَل ْبَن خح ، َأْخرَبَهح َأنَّ َرسح َن َماِلٍك اأْلَْوِسيَّ

وَها، ُثحَّ ِإْن زََنْت فَِبيعحوَها َوَلْو ِبَضِفرٍي« َوالضَِّفريح احْلَْبلح  هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »اْلَولِيَدةح ِإْن زَ  وَها، ُثحَّ ِإْن زََنْت فَاْجِلدح يف  َنْت فَاْجِلدح
 الثَّالَِثِة، َأِو الرَّاِبَعةِ 

فقد انفرد   حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة شبل بن خليد المزني،  (:19017# قال شعيب في تخريج المسند )
 بالرواية عنه عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة. 

، َعِن ال  * س[[ ]360]  -   7223 ثَ َنا بَِقيَّةح، َعِن الزُّبَ ْيِديِّ ، قَاَل: َحدَّ ْلحوٍل احلِْْمِصيُّ َصفَّى ْبِن هبح دح ْبنح اْلمح ، َعْن  َأْخرَباََن حمحَمَّ زُّْهِريِّ
وَل هللِا َصلَّ عحبَ ْيِد هللِا ْبِن َعْبِد هللِا، َأنَّ شِ  ، َأْخرَبَهح َأنَّ َرسح َزينَّ، َأْخرَبَهح َأنَّ َعْبَد هللِا ْبَن َماِلٍك اأْلَْوِسيَّ َلْيٍد اْلمح ى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ْبَل ْبَن خح

وَها، ُثحَّ ِإْن زََنْت فَا وَها، ُثحَّ ِإْن زََنْت فَاْجِلدح وَها، ُثحَّ ِإْن زََنْت فَِبيعحوَها َوَلْو ِبَضِفرٍي« َوالضَِّفريح  قَاَل: »اْلَولِيَدةح ِإْن زََنْت فَاْجِلدح ْجِلدح
 احْلَْبلح 

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة شبل بن خليد المزني، فقد انفرد   (:19017# قال شعيب في تخريج المسند )
 بالرواية عنه عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة. 

 اقِلنِيَ لِخَبَرِ عَبْدِ الْأَعْلَى فِيهِ الْحَدِّ عَنِ الْوَلِيدَةِ إِذَا زَنَتْ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَيَجِفَّ عَنْهَا الدَّمُ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّ تَأْخِريُ  
ٍل، َعِن اْبنِ   *س[ [ ]361]  -   7230 َشْيٌم، َعْن رَجح ثَ َنا هح ثَ َنا َأيب قَاَل: َحدَّ َأيب    َأْخرَبين ِهاَللح ْبنح اْلَعاَلِء ْبِن ِهاَلٍل، قَاَل: َحدَّ

بَِغيٍّ  اِبْمَرَأٍة  أحِتَ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  وَل  َرسح َأنَّ  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  ُمحَاِهٍد،  َعْن  َحَّتَّ جنَِيٍح،  »اْذَهِب  َها قَاَل:  لَِيِحدَّ نَِفاِسَها  يف   
مح«   َقِطَع َعْنِك الدَّ  يَ ن ْ

 قَاَل: أَبحو َعْبِد الرَّمْحَِن: َهَذا َحِديٌث محْنَكٌر اَل َشْيءَ 
 تَأْخِريُ الْحَدِّ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إِذَا هِيَ زَنَتْ حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا 



116 
 

7232   -   [362[ اْلَقا  * س[ [  َثِّن  َحدَّ قَاَل:  ْنِذِر،  اْلمح ْبنح  ِإبْ َراِهيمح  َثِّن  َحدَّ قَاَل:   ، اْلَفاِرِسيُّ ْفَياَن  سح ْبنح  يَ ْعقحوبح  ْبنح  َأْخرَباََن  ِسمح 
رِيِد، أَنَّهح  َثِّن خَمَْرَمةح ْبنح بحَكرْيٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْمِرو ْبِن الشَّ : رحُِجَِت ِرْشِديَن ْبِن عحَمرْيٍ، قَاَل: َحدَّ َوْيٍد، يَ قحولح َو اْبنح سح رِيَد َوهح َع الشَّ  مسَِ

وِل هللِا صَ  َها ِجْئتح ِإىَل َرسح ا فَ َرْغَنا ِمن ْ وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َلمَّ : َقْد َرَُجَْنا  اْمَرَأٌة َعَلى َعْهِد َرسح لَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ قحْلتح
 يَثَة، فَ َقاَل َرسحولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »الرَّْجمح َكفَّارَةح َما َصنَ َعْت« َخاَلَفهح اْبنح َوْهبٍ َهِذِه اخْلَبِ 

ْرِح، قَاَل: َأْخرَبين اْبنح َوْهٍب، قَاَل: َأْخرَبين خَمَْرَمةح، عَ   *س[[ ]363]  -  7233 ْن أَبِيِه، َعْن َعْمِرو َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح َعْمِرو ْبِن السَّ
هَ  ا فَ َرْغَنا ِمن ْ وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َلمَّ رِيِد، قَاَل: رحُِجَِت اْمَرَأٌة يف َعْهِد َرسح ا ِجْئتح ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم  ْبِن الشَّ

وَل هللِا، َقْد َرَُجَْنا َهذِ  : اَي َرسح َو َكفَّارَةح َما َصنَ َعْت«  فَ قحْلتح ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »هح  ِه اخْلَِبيَثَة فَ َقاَل َرسح
ِريِد ُصْحَبٌة، َواْلَقاِسُم ْبُن ِرْشِديَن اَل َأْعِرُفُه َوُيْشبِ  # ْحَمِن: َلْيَس ِلَعْمِرو ْبِن الشَّ ِه َأْن َيُكوَن َمَدِنيًّا، َوَمْخَرَمُة ْبُن ُبَكْيِر ْبِن َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ

 َعْبِد هللِا ْبِن اأْلََشجِ  َلْم َيْسَمْع ِمْن َأِبيهِ 
 # مرسل. 

  الِاخْتِلَافِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ذِكْرُ 
ْعَبةح، َعْن ََيََْي [ ]364] -  7235 ثَ َنا شح ثَ َنا أَبحو َداوحَد، قَاَل: َحدَّ ْبِن َسِعيٍد، َعْن  س[ َأْخرَباََن اْلَعبَّاسح ْبنح َعْبِد اْلَعِظيِم، قَاَل: َحدَّ

ِد ْبِن   ْنَكِدِر، َعِن اْبِن َهزَّاٍل، َعْن أَبِيِه، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َويْ َلَك اَي َهزَّ حمحَمَّ الح َلْو َسرَتَْتهح بِثَ ْوِبَك َكاَن َخرْيًا اْلمح
 َلَك«

7236   -   [365[  ]، ِحبَّانح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:   ، َحاِتٍِ ْبنح  دح  حمحَمَّ َأْخرَباََن  ْبِن    س[  ََيََْي  َعْن  َباَرِك،  اْلمح اْبنح  َو  َوهح هللِا  َعْبدح  َأْخرَباََن  قَاَل: 
َو الَِّذي َأَشاَر َعَلْيِه َأْن َيَِْتَ ِللنَّ  اًل امْسحهح َهزَّاٌل، هح ْنَكِدِر، َأنَّ رَجح ِد ْبِن اْلمح النَِّبُّ ِبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل َلهح  َسِعيٍد، َعْن حمحَمَّ

احْلَِديَث اِلْبِن اْبِنِه يَزِيَد ْبِن ن حَعْيِم ْبِن    َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَي َهزَّالح َلْو َسرَتَْتهح بِثَ ْوِبَك َكاَن َخرْيًا َلَك« قَاَل ََيََْي: َفذََكْرتح َهَذا
ي، قَاَل: َقْد َكاَن َهَذا  َو َجدِّ  َهزَّاٍل، فَ َقاَل: هح

َثِّن َماِلٌك، َعْن ََيََْي [ ]366]   -  7237  ْبِن َسِعيٍد، س[ احْلَاِرثح ْبنح ِمْسِكنٍي، ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأان َأمْسَعح، َعِن اْبِن اْلَقاِسِم، قَاَل: َحدَّ
ٍل ِمْن َأْسلَ  َسيِِّب، َأنَّ َرسحوَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِلَرجح َم ي حَقالح َلهح َهزَّاٌل: »اَي َهزَّاِل، َلْو َسرَتَْتهح ِبرَِداِئَك  َعْن َسِعيِد ْبِن اْلمح

ْثتح هِبََذا احْلَِديِث يف َُمِْلٍس ِفيِه يَزِيدح ْبنح ن حَعْيِم ْبِن َهزَّاٍل اأْلَ  دِّ ي َوَهَذا َكاَن َخرْيًا َلَك« قَاَل ََيََْي: َفحح : َهزَّاٌل َجدِّ ، فَ َقاَل يَزِيدح ْسَلِميُّ
 ثح َحقٌّ احْلَِدي

ِه هَ [ ]367]  -  7238 ، َعْن ََيََْي، َعْن يَزِيَد ْبِن ن حَعْيٍم، َعْن َجدِّ ثَ َنا اللَّْيثح َبةح ْبنح َسِعيٍد، قَاَل: َحدَّ زَّاٍل، أَنَّهح َكاَن س[ َأْخرَباََن ق حتَ ي ْ
وِل هللِا   َأَمَر َماِعًزا َأْن َيَِْتَ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فَ يحْخرِبَهح  دح َذِلَك َعَلى َرسح َو ي حَردِّ ِبَِديِثِه فَأََتى َماِعٌز، فََأْخرَبَهح فََأْعَرَض َعْنهح َوهح

نحوٌن؟ قَالحوا: اَل َفَسَأَل َعْنهح أَثَ يٌِّب   ٌب، فََأَمَر ِبِه فَ رحِجَم ُثحَّ َأْم ِبْكٌر، قَالحوا: ثَ يِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ بَ َعَث ِإىَل قَ ْوِمِه َفَسَأهَلحْم أَِبِه جح
، َلْو َسرَتَْتهح َكاَن َخرْيًا َلَك«  قَاَل: »اَي َهزَّالح

 ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ فِيهِ 
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ثَ َنا عحَباَدةح ْبنح عحَمَر،[ ]368]   -   7239 دح ْبنح ِمْسِكنٍي اِبْلَبْصَرِة، قَاَل: َحدَّ اٍر،    س[ َأْخرَباََن حمحَمَّ َو اْبنح َعمَّ ثَ َنا ِعْكرَِمةح َوهح قَاَل: َحدَّ
وَ  ثَهح َأنَّ َماِعًزا َوهح ثح َعْن أَبِيِه، َأنَّ َهزَّااًل، َحدَّ ْعتح يَزِيَد ْبَن ن حَعْيِم ْبِن َهزَّاٍل، َيحَدِّ َبِة َهزَّاٍل، َوَأنَّ  قَاَل: مسَِ َنِسيٌب هِلَزَّاٍل َوَقَع َعَلى َنَسي ْ

وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »فََأَمَر رَ َهزَّااًل مَلْ ي َ  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم  َزْل مبَاِعٍز، َيَْمحْرهح َأْن يَ ْعرَتَِف َويَ تحوَب َحَّتَّ أََتى َرسح سح
ِه«  ِبَرُجِْ

، قَاَل: حَ [ ]369]   -   7240 ٍد اْلَبْصِريُّ ثَ َنا ََيََْي،  س[ َأْخرَباََن ََيََْي ْبنح حمحَمَّ ، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َأاَبنح ثَ َنا َحبَّانح ْبنح ِهاَلٍل، قَاَل: َحدَّ دَّ
َثِّن أَبحو َسَلَمَة ْبنح َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن يَزِيَد ْبِن ن حَعْيِم ْبِن َهزَّاٍل، وََكاَن َهزَّاٌل اْسرَتْجَ  يٌَة تَ ْرَعى َم َماِعًزا، قَاَل: َكاَنْت أِلَْهِلي َجارِ قَاَل: َحدَّ

َها، َوَأنَّ َهزَّااًل َأَخَذهح فَ َقالَ   َلهح: اْنطَِلْق ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َغَنًما هَلحْم ي حَقالح هَلَا فَاِطَمةح، َقْد أحْمِلَكْت، َوَأنَّ َماِعًزا َوَقَع َعَلي ْ
ا َعضَّْتهح َمسُّ احلَِْجارَِة اْنطَ فَ تحْخرِبَهح اِبلَِّذي َصنَ ْعَت َعَسى َأْن يَ ْنِزلَ  َلَق   ِفيَك ق حْرآٌن، فََأَمَر ِبِه النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فَ رحِجَم فَ َلمَّ

، َلْو َسرَتَْتهح بِ  ٌل ِبَكَذا وََكَذا، َأْو ِبَساِق بَِعرٍي َفَضَربَهح َفَصَرَعهح فَ َقاَل: »اَي َهزَّالح  ثَ ْوِبَك َكاَن َخرْيًا َلَك«فَاْستَ ْقبَ َلهح رَجح
 التَّجَاوُزُ عَنْ زَلَّةِ ذِي الْهَيْئَةِ 

َو اْبنح َنْصٍر، قَاَل: َأْخرَباََن َعْبدح هللِا، َعْن َعبْ   *س[[ ]370]  -  7255 َوْيٌد، هح ، قَاَل: َأْخرَباََن سح دح ْبنح َحاِتٍِ ِد اْلَعزِيِز ْبِن َأْخرَباََن حمحَمَّ
وِل هللِا َصلَّى هللاح عَ َعْبِد هللِا ْبِن عحمَ  ِد ْبِن َأيب َبْكِر ْبِن َعْمِرو ْبِن َحْزٍم، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْمَرَة، َعْن َرسح حمحَمَّ َلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  َر، َعْن 

َئِة«   »جَتَاَوزحوا َعْن زَلَِّة ِذي اهْلَي ْ
ث َ   * س[[ ]371]   -   7256 ثَ َنا َعْبدح هللِا ْبنح َمْسَلَمَة ْبِن قَ ْعَنٍب، قَاَل: َحدَّ َنا اْبنح َأْخرَبين ِهاَللح ْبنح اْلَعاَلِء ْبِن ِهاَلٍل، قَاَل: َحدَّ

َعْمَرةَ  َعْن  أَبِيِه،  َعْن  َبْكٍر،  َأيب  ْبِن  ِد  حمحَمَّ َعْن  هللِا،  َعْبِد  ْبِن  اْلَعزِيِز  َعْبِد  َعْن  ذحَؤْيٍب،  َعَلْيِه َأيب  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  َرسح قَاَل  قَاَلْت:   ،
َئاِت َعثَ َراِِتِْم«   َوَسلََّم: »َأِقيلحوا َذِوي اهْلَي ْ

ثَ َنا اْبنح َأيب الّرَِجالِ   *س[[ ]372]  -  7257 َف، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َعْبدح هللِا ْبنح يحوسح ِن  ، عَ َأْخرَبين ِإبْ َراِهيمح ْبنح يَ ْعقحوَب، قَاَل: َحدَّ
ٌم   اْبِن َأيب ِذْئٍب، َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن عحَمَر ْبِن اخْلَطَّاِب، قَاَل اْسَتْأَدى َعَليَّ َمْوىًل َل َجَرْحتحهح ي حَقالح َلهح: َسالَّ

: قَاَلْت َعاِئَشةح: ِإنَّ النَِّبَّ َصلَّى اْلرَبْبَِريُّ ِإىَل اْبِن َحْزٍم، فَأحِتَ يب فَ َقاَل: َأَجَرْحَتهح؟ ق ح  ْعتح ِمْن َخاَليِت َعْمَرَة تَ قحولح : نَ َعْم فَ َقاَل: مسَِ ْلتح
َئاِت َعثْ َرَِتحْم« قَاَل: َفَخلَّى َسِبيَلهح، َومَلْ ي حَعاِقْبهح   هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َأِقيلحوا َذِوي اهْلَي ْ

ثَ َنا َمْعٌن، َعِن اْبِن َأيب ِذْئٍب، َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن َعْبِد هللاِ َأْخرَبين  * س[ [ ]373]  -  7258 ،   يحونحسح ْبنح َعْبِد اأْلَْعَلى، قَاَل: َحدَّ
َئاِت َعثَ َراِِتِْم« ذَ  َعْن َأيب َبْكِر ْبِن َعْمِرو ْبِن َحْزٍم، َعْن َعْمَرَة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َأِقيلحوا  ِوي اهْلَي ْ

 الضَّرِيرُ فِي خِلْقَتِهِ يُصِيبُ الْحَدَّ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِنيَ لِخَبَرِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ فِيهِ 
دح ْبنح [ ]374]   -   7259 ، قَاَل: َأْخرَباََن حمحَمَّ ْيَسابحوِريُّ َف الن َّ ثَ َنا عحبَ ْيدح هللِا، َوَأْخرَباََن س[ َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح يحوسح َلْيَماَن، قَاَل: َحدَّ  سح

ثَ َنا عحبَ يْ  َثِّن َأيب، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح عحبَ ْيِد هللِا ْبِن يَزِيَد ْبِن ِإبْ َراِهيَم احْلَرَّاينُّ، قَاَل: َحدَّ َو اْبنح َأيب أحنَ ْيَسَة، حمحَمَّ دح هللِا ْبنح َعْمٍرو، َعْن زَْيٍد هح
ٍل َقْد َزاَن فَأَ َعنْ  وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، أحِتَ ِبَرجح شح   َأيب َحازٍِم، َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد، َأنَّ َرسح ٌل محْقَعٌد محَِ ّرَِد فَِإَذا رَجح َمَر بِِه َفجح

، فَ َقاَل: َرسحولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما ي حبْ  اَقنْيِ ًئا َفَدَعا أبََََثِكيَل ِفيَها ِماَئةح َُشْرحوٍخ َفَضَربَهح هِبَا  السَّ ِقي الضَّْربح ِمْن َهَذا َشي ْ
 َضْربًَة َواِحَدًة« 
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َفَقاَل: »ِممَّْن؟« َقاَلْت: ِمَن  نَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُأِتَي ِباْمَرَأٍة َقْد َزَنْت  أبلفظ:  بمعناه  (  5412# الحديث في المجتبى برقم )
، َفُوِضَع َبْيَن َيَدْيِه، َفاْعَتَرَف   »َفَدَعا َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِبِإْثَكاٍل اْلُمْقَعِد الَِّذي ِفي َحاِئِط َسْعٍد، َفَأْرَسَل ِإَلْيِه، َفُأِتَي ِبِه َمْحُموالا

َف َعْنُه«َفَضَرَبُه، َوَرِحَمُه ِلَزمَ   اَنِتِه، َوَخفَّ
َثِّن أَبحو َعْبدِ [ ]375]  -  7260 دح ْبنح َسَلَمَة، قَاَل: َحدَّ َثِّن حمحَمَّ دح ْبنح َوْهٍب احْلَرَّاينُّ، قَاَل: َحدَّ  الرَِّحيِم، قَاَل:  س[ َأْخرَبين حمحَمَّ

َثِّن زَْيٌد، َعْن َأيب َحازٍِم، َعْن َأيب أحَماَمَة ْبِن َسهْ  َلى َفِقيَل هَلَا: َحدَّ ب ْ ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم جبَارِيٍَة َوِهَي حح ٍل، قَاَل: ِجيَء َرسح
ِش اجلََْسِد َضرِيٍر، فَ َقاَل: »َوهللاِ  ٍل محَِ ْقَعدح َفِجيَء ِبفحاَلٍن، فَِإَذا رَجح ًئا، َما ي حْبِقي الضَّْربح مِ   َمْن َأْحبَ َلِك؟ فَ َقاَلْت: فحاَلٌن اْلمح ْن َهَذا َشي ْ

ونح ِفيهَ  ِمَعْت َفَضَرَب هِبَا َضْربًَة َواِحَدًة« َوِهَي َُشَارِيخح النَّْخِل الَّيِت َتكح وقح "فََأَمَر أبَََِثِكيَل ِماَئٍة َفجح  ا اْلعحذح
َنةَ   س[[ ]376]  -  7261 َباَرِك، َعِن اْبِن عحيَ ي ْ َو اْبنح اْلمح َوْيٍد، قَاَل: َأْخرَباََن َعْبدح هللِا هح َوْيدح ْبنح َنْصِر ْبِن سح ، قَاَل: َأْخرَباََن َأْخرَباََن سح

أحِتَ  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  النَِّبَّ  َأنَّ  َسْهٍل،  ْبِن  أحَماَمَة  َأيب  َعْن  الزِّاَنِد،  قَاَل:    أَبحو  فَاْعرَتََف  َسْعٍد،  ِجَداِر  ِعْنَد  ونح  َيكح مبحْقَعٍد َكاَن 
وَق النَّْخلِ  وهح أِبَْثَكاِل النَّْخِل« يَ ْعِّن عحذح  »اْجِلدح

: َحِفْظَناهح ِمنْ   س[[ ]377]   -  7262 ْفَيانح ، قَاَل سح ِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن الزُّْهِريِّ  ََيََْي يَ ْعِّن اْبَن َسِعيٍد،  َأْخرَباََن َعْبدح هللِا ْبنح حمحَمَّ
ٌل ِعْنَد ِجَداِر َسْعٍد َمْقَعٌد، زََمٌن َفَظَهَر اِبْمَرَأٍة مَحٌْل، فَ قَ  : َكاَن رَجح َع َأاَب أحَماَمَة يَ قحولح ِئَل فَاْعرَتََف فََأَمَر ِبِه أَنَّهح مسَِ َو ِمْنهح، َفسح اَلْت: »هح

 ، َأْن َيحَْلَد أِبَْثَكاِل النَّْخِل« النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
، قَاَل: َحِفْظَناهح ِمْن َأيب الزِّاَنِد، َوََيََْي ْبِن سَ   س[ [ ]378]   -   7263 ْفَيانح ثَ َنا سح دح ْبنح َمْنصحوٍر، قَاَل: َحدَّ َعاهح  َأْخرَباََن حمحَمَّ ِعيٍد، مسَِ

أحَجريِْ  َأنَّ  نَ ْيٍف:  حح ْبِن  َسْهِل  ْبِن  أحَماَمَة  َأيب  َأْن من  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  النَِّبُّ  فََأَمَر   " اِبْمَرَأٍة:  َسْعٍد َزاَن  ِجَداِر  ِعْنَد  أحَزمْيَِن َكاَن  َب 
وِل النَّْخِل " : أبِحْثكح َهحَا: أبِحْكثحوِل النَّْخِل، َوقَاَل اْْلَخرح  َيحَْلَد قَاَل َأَحدح

َشْيٍم، َعْن ََيََْي ْبِن َسِعيٍد، َعْن َأيب أحَماَمَة ْبِن َسْهٍل، َأنَّ   س[ َأْخرَبانَ [ ]379]  -  7264 ، َعْن هح يَ ْعقحوبح ْبنح َماَهاَن اْلبَ ْغَداِديُّ
َبٍَّل، َأْو محْقَعٍد َقْد َفَجَر، فََأَمَر ِبِه َفضحِرَب أِبَثْ  ٍل خمح  ِفيِه ِماَئةح ُِشَْراٍخ، َأْو ََنْوح َذِلكَ َكاٍل النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم أحِتَ ِبَرجح

ثَ َنا    س[[ ]380]  -  7265 ، قَاَل: َحدَّ َثِّن اللَّْيثح َعْيٍب، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكِم، َعْن شح َخاِلٌد، َعِن َأْخرَبين حمحَمَّ
وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِنْضًوا اْبِن َأيب ِهاَلٍل، َعْن ََيََْي ْبِن َسِعيٍد، َأنَّ أَ  اًل َكاَن َعَلى َعْهِد َرسح اَب أحَماَمَة ْبَن َسْهٍل، َأْخرَبَهح َأنَّ رَجح

قَ تَ ْلَتهح،  َجَلْدَتهح  ِإْن  هللِا،  وَل  َرسح اَي  َلهح:  َفِقيَل  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  النَِّبُّ  ِبِه  فَأحِتَ  َوَسلََّم:  فَ َقا  فَ َزََن  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  َرسح َل 
 »اْضرِبحوهح أِبَْثَكاٍل ِمَن النَّْخِل« َفضحِرَب هِبَا

ثَ َنا َأيب، َعْن ِإسْ   س[[ ]381]  -  7266 دح ْبنح محوَسى، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا حمحَمَّ ، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َجبَ َلَة الرَّاِفِقيُّ ِن  َحاَق، عَ َأْخرَبين حمحَمَّ
تَ عح  َجارِيٌَة  َعَلْيِه  َفَدَخَلْت  َعْظٍم  َعَلى  ِجْلًدا  َعاَد  َحَّتَّ  ٌل  رَجح َمِرَض  قَاَل:  أحَماَمَة،  َأيب  َعْن   ، َصْدرًا الزُّْهِريِّ َفَضاَق  َها  َعَلي ْ فَ َوَقَع  ودحهح 

عَ  هللاح  َصلَّى  هللِا  وَل  َرسح َل  َسلحوا  يَ عحودحونَهح:  ِلَقْوٍم  فَ َقاَل  احْلَدَّ  ِبَِطيَئِتِه،  َعَليَّ  فَ ْليحِقْم  َحَراًما  اْمَرَأٍة  َعَلى  َوقَ ْعتح  َقْد  فَِإيّنِ  َوَسلََّم،  َلْيِه 
لَتَ فَ  ِإلَْيَك  َل  محِح َلْو  قَالحوا:  ُثحَّ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  وِل  ِلَرسح َذِلَك  َفذََكرحوا  ْرين،  َلمَ َوْليحَطهِّ ضحِرَب  َوَلْو  ِعظَامحهح  َخْت  قَاَل: سَّ اَت 

وا ِماَئَة َُشْرحوٍخ فَاْضرِبحوهح ِبِه َضْربًَة َواِحَدًة« ذح  »خح
7267  -  [382[ ِإْسحَ [  َعْن  محوَسى،  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َعْيٍب،  شح َأيب  ْبنح  َأمْحَدح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َجبَ َلَة،  ْبنح  دح  حمحَمَّ َأْخرَبين  ْبِن  س[  اَق 

، َعْن   ٌل َحَّتَّ َعاَد ِجْلًدا َعَلى َعْظٍم َفَدَخَلْت َعَلْيِه َجارِيَ رَاِشٍد، َعِن الزُّْهِريِّ نَ ْيٍف، قَاَل: َمِرَض رَجح ٌة تَ عحودحهح  َأيب أحَماَمَة َعْن َسْهِل ْبِن حح
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وَل هللِا َصلَّى هللاح  َها َفَضاَق َصْدرًا ِبَِطيَئِتِه، فَ َقاَل ِلَقْوٍم يَ عحودحونَهح: َسلحوا َل َرسح َعَلْيِه َوَسلََّم فَِإيّنِ َقْد َوقَ ْعتح َعَلى اْمَرَأٍة   فَ َوَقَع َعَلي ْ
وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ُثحَّ  ْرين، َفذََكرحوا َذِلَك ِلَرسح َخْت ِعظَامحهح َوَلْو  َحَراًما فَ ْليحِقْم َعَليَّ احْلَدَّ َوْليحَطهِّ َل ِإلَْيَك لَتَ َفسَّ  قَالحوا: َلْو محِح

وا ِماَئَة َُشْرحوٍخ فَاْضرِبحوهح َضْربًَة َواِحَدًة«ضحِرَب مِ  ذح  اَئًة َلَماَت قَاَل: »خح
 ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اهللِ بْنِ الْأَشَجِّ فِيهِ 

ثَ َنا ابْ [ ]383] -  7269 ثَ َنا ََيََْي، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ َثِّن يَ ْعقحوبح ْبنح َعْبِد  س[ َأْخرَباََن َعْمرحو ْبنح َعِليٍّ نح َعْجاَلَن، قَاَل: َحدَّ
، َعْن َأيب أحَماَمَة ْبِن َسْهِل ْبِن َحِنِيٍف، َأنَّ اْمَرَأًة مَحََلْت َفِقيَل هَلَا: ِمَّْن؟ فَ َقا َلْت: ِمْن فحاَلٍن محْقَعٍد َضِعيٍف، فَأحِتَ ِبِه هللِا ْبِن اأْلََشجِّ

ِئَل فَاْعرَتََف فَ َقاَل: »اْضرِبحوهح« فَ َقالحوا: َُنَْشى َأْن مَيحوَت فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاح عَ النَِّبُّ َصلَّى هللاح عَ  َلْيِه َوَسلََّم: »اْضرِبحوهح  َلْيِه َوَسلََّم َفسح
وٍل«  أبِحْثكح

 ذِكْرُ مَنِ اعْتَرَفَ بِحَدٍّ وَلَمْ يُسَمِّهِ 
7271   -   [384[ ودح    * س[ [  حَمْمح َأنَّ َأْخرَباََن  اٍر،  َعمَّ أَبحو  اٌد  َشدَّ َثِّن  َحدَّ قَاَل:  َعْمٍرو،  َأيب  َعْن   ، اْلَولِيدح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َخاِلٍد،  ْبنح 

وَل   ٌل فَ َقاَل: اَي َرسح وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم رَجح ثَهح قَاَل: َجاَء َرسح ا فََأِقْمهح َعَليَّ فََأْعَرَض  هللِا، َأَصْبتح حَ َواثَِلَة ْبَن اأْلَْسَقِع، َحدَّ دًّ
ِإيّنِ  هللِا،  وَل  َرسح اَي  قَاَل:  َسلََّم  ا  فَ َلمَّ الصَّاَلةح  فَأحِقيَمِت  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  َرسح َلهح َعْنهح  فَ َقاَل  َعَليَّ  فََأِقْمهح  ا  َحدًّ َأَصْبتح   

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َهْل تَ َوضَّْأَت ِحنَي َأقْ بَ ْلَت؟« قَاَل: نَ َعْم قَاَل: »َفَصلَّْيَت َمَعَنا؟« قَاَل: نَ َعْم، قَاَل: »فَاْذَهْب   َرسح
 فَِإنَّ هللَا َقْد َعَفا َعْنَك«  

َواُب َأبُ  # ا َتاَبَع اْلَوِليَد َعَلى َقْوِلِه َعْن َواِثَلَة، َوالصَّ ْحَمِن: اَل َنْعَلُم َأنَّ َأَحدا  و َعمَّاٍر، َعْن َأِبي ُأَماَمَة، َوهللُا َأْعَلمُ َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ
 وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.   إسناده ضعيف لضعف ليث: وهو ابن أبي ُسَلْيم،  (:16014# قال شعيب في تخريج المسند )

 مَنِ اعْتَرَفَ بِمَا لَا تَجِبُ فِيهِ الْحُدُودُ 

 ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِنيَ لِهَذَا الْخَبَرِ 
رَ   * س[[ ]385]   -   7288 ثَ َنا هح ثَ َنا اأْلَْسَودح ْبنح َعاِمٍر، قَاَل: َحدَّ َباَرِك، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن اْلمح ْفَياَن،  َأْخرَباََن حمحَمَّ مْيح ْبنح سح

فََأَخذْ  َجارِيٌَة  يب  َفَمرَّْت  اِبْلَمِديَنِة  ْنتح  " كح قَاَل:  َشْهٍم،  َأيب  َعْن  قَ ْيٍس،  َعْن  بَ َياٍن،  َعَلْيِه  َعْن  هللاح  َصلَّى  النَِّبَّ  فَأَتَ ْيتح  ِبَكْشِحَها  تح 
وَل هللِا: اَل َأعحودح فَ َبايِ  َو ي حَباِيعح النَّاَس، فَ َقاَل: أََلْسَت َصاِحَب اجْلَِبيَذَة، فَ قحْلتح اَي َرسح  ْعِّن " َوَسلََّم، َوهح

 الشيخين غير صحابيه فقد روى له النسائي.إسناده صحيح رجاله ثقات رجال  (:22511# قال شعيب في تخريج المسند )
 مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ 

َو اْبنح    * س[[ ]386]   -   7297 ، َعْن َعْمٍرو َوهح رَاَوْرِديُّ َو الدَّ ثَ َنا َعْبدح اْلَعزِيِز َوهح َبةح ْبنح َسِعيٍد، قَاَل: َحدَّ َأيب َعْمٍرو، َأْخرَباََن ق حتَ ي ْ
وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: قَاَل: »َلَعَن هللاح َمْن َعِمَل َعَمَل قَ ْوِم لحوٍط، َلَعَن هللاح   َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبنِ   َمْن َعِمَل َعبَّاٍس، َأنَّ َرسح

 َعَمَل قَ ْوِم لحوٍط، َلَعَن هللاح َمْن َعِمَل َعَمَل قَ ْوِم لحوٍط«
 إسناده حسن.  (:1875# قال شعيب في تخريج المسند )
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 مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ 
7299   -  [387[ َعبَّاٍس،  س[*[  اْبِن  َعِن  ِعْكرَِمَة،  َعْن  َعْمٍرو،  َعْن  اْلَعزِيِز،  َعْبدح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َسِعيٍد،  ْبنح  َبةح  ق حتَ ي ْ َأنَّ   َأْخرَباََن 

وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َلَعَن هللاح َمْن َوَقَع َعَلى هَبِيَمٍة«  َرسح

 إسناده حسن : (2913)# قال شعيب في تخريج المسند 
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 كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ   
 ( قَطْعِ السَّارِقِ )ال يوجد زوائد على الستة يف كِتَابُ  
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 كِتَابُ الطِّبِّ   
 

 أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً 
َصنْيٌ   *س[[ ]388] -  7440 ثَ َنا حح ، قَاَل: َحدَّ ثَ رح ثَ َنا َعب ْ ، َعْن َأيب  َأْخرَباََن َعْبدح هللِا ْبنح َأمْحََد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن يحونحَس، قَاَل: َحدَّ

شَ  مححَّى  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  وَل  َرسح َأَصاَب  قَاَلْت:  ِتِه،  َعمَّ َعْن  َذيْ َفَة،  حح ْبِن  ُثحَّ عحبَ ْيَدَة  ِبَشَجَرٍة  فَ عحلَِّق  ِبِسَقاٍء  فََأَمَر  ِديَدٌة 
 فَاأْلَْمَثلح« اْضَطَجَع ََتَْتهح َفَجَعَل يَ ْقطحرح َعَلى ف حَؤاِدِه قَاَل: »ِإنَّ َأَشدَّ النَّاِس َباَلًء اأْلَْنِبَياءح، ُثحَّ اأْلَْمَثلح 

 اٌد حسن.حديث صحيح لغيره، وهذا إسن(: 27079# قال شعيب في تخريج المسند )

 كَفَّارَةُ الْمَرِيضِ 
ثَ ْتِّن زَيْ َنبح   *س[ [ ]389]  -   7447 َو اْبنح ِإْسَحاَق، قَاَل: َحدَّ َف، َعْن ََيََْي اْلَقطَّاِن، َعْن َسْعٍد َوهح َعْيبح ْبنح يحوسح ،  َأْخرَبين شح

يف   لََنا  َما  هللِا،  وَل  َرسح اَي  قَاَل:  اًل،  رَجح َأنَّ  َسِعيٍد،  َأيب  »َوَلْو َعْن  قَاَل:  قَ لَّْت؟  َوِإْن  ِإي  قَاَل:  »َكفَّارَاٌت«  قَاَل:  اأْلَْمَراِض؟  َهِذِه 
 َشوَْكًة« 

وإن لم يرو عنها إال اثنان، ولم يوثقها غير ابن  -إسناده حسن، زينب ابنة كعب    (:11183# قال شعيب في تخريج المسند )
 . يها، ثم إنها مختلُف في صحبتها، وبقية رجال اإلسناد ثقات: هي زوجة أبي سعيد الخدري، والراوي عنها أبنا أخو -حبان

 ثَوَابُ مَنْ يُصْرَعَ 
ِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْلَقَمةَ   * س[[ ]390]  -  7449 ثَ َنا َخاِلدح ْبنح احْلَاِرِث، َعْن حمحَمَّ ٍد، قَاَل: َحدَّ ، َعْن َأيب  َأْخرَباََن احْلحَسنْيح ْبنح حمحَمَّ

: »َهْل َأخَ  وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل أِلَْعَرايبٍّ َريْ َرَة، َأنَّ َرسح وَل هللِا، َوَما أحمُّ َسَلَمَة، َعْن َأيب هح َذْتَك أحمُّ ِمْلَدٍم؟« قَاَل: اَي َرسح
َأْعَرايبُّ  »اَي  قَاَل:  َهَذا  َوَجْدتح  َما  هللِا،  وَل  َرسح اَي  قَاَل:  ِم«  َوالدَّ اجْلِْلِد  َبنْيَ  ونح  َيكح »َحرٌّ  قَاَل:  الصَُّداعح؟« ِمْلَدٍم؟  َهَذا  َأْخَذَك  َهْل   

وَل هللِا، َومَ  و قَاَل: اَي َرسح ا َوىلَّ قَاَل َرسح ْنَساِن يف رَْأِسِه« قَاَل: َما َوَجْدتح َهَذا فَ َلمَّ لح هللِا ا الصَُّداعح؟ قَاَل: »عحرحوٌق َتْضِربح َعَلى اإْلِ
ٍل ِمْن َأْهِل النَّاِر فَ ْليَ ْنظحْر ِإىَل َهَذا«   َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َأَحبَّ َأْن يَ ْنظحَر ِإىَل رَجح

 (: إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة، وفي متنه نكارة.8395قال شعيب في تخريج المسند ) #

 عِيَادَةُ النِّسَاءِ الرِّجَالَ 
ْعَبةح، قَاَل: َأْخربََ   *س[ [ ]391]  -   7454 ثَ َنا شح ثَ َنا َخاِلٌد، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َعْبِد اأْلَْعَلى، قَاَل: َحدَّ َصنْيٌ، قَاَل: َأْخرَباََن حمحَمَّ ين حح

َصلَّ  هللِا  وَل  َنا َرسح أَتَ ي ْ قَاَلْت:  َا  َأهنَّ فَاِطَمَة  ِتِه  َعمَّ َعْن  ثح  َذيْ َفَة، َيحَدِّ حح ْبَن  عحبَ ْيَدَة  َأاَب  ْعتح  فَِإَذا مسَِ نَ عحودحهح  ِنَساٍء  يف  َوَسلََّم  هللاح َعَلْيِه  ى 
ِة َما َيَِدح   : اَي َرسحوَل هللِا، َلْو َدَعْوَت هللَا َفَكَشَف َعْنَك قَاَل: »ِإنَّ ِمْن َأَشدِّ النَّاِس ِبِسَقاٍء محَغطًّى َعَلْيِه ِمْن ِشدَّ ى ق حْلتح ِمَن احْلحمَّ

 َباَلًء اأْلَْنِبَياءح ُثحَّ الَِّذيَن يَ لحوهَنحْم ُثحَّ الَِّذيَن يَ لحوهَنحْم« 
 ٌد حسن.حديث صحيح لغيره، وهذا إسنا(: 27079# قال شعيب في تخريج المسند )
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 عِيَادَةُ الْمُشْرِكِ 
ثَ َنا َشرِيٌك، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ِعيَسى، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َجرْبٍ،  [ ]392]  -  7458 ْجٍر، قَاَل: َحدَّ َعْن أََنِس س[ َأْخرَباََن َعِليُّ ْبنح حح

النَِّبَّ   مح  خَيْدح وِديٌّ  يَ هح غحاَلٌم  قَاَل: َكاَن  َماِلٍك،  »قحْل  ْبِن  فَ َقاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  النَِّبُّ  فَ َعاَدهح  َفَمِرَض  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى 
ولح هللِا« فَ َنَظَر اْلغحاَلمح ِإىَل أَبِيِه فَ َقاَل: قحْل َما يَ قحولح لَ  ٌد فَ َقالَ َأْشَهدح َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ هللَا، َوأَنََّك َرسح ولح َك حمحَمَّ ا َماَت قَاَل َرسح : فَ َلمَّ

ْم« َأْو قَاَل: »َصلَّْوا َعَلْيِه«   هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َصلَّْوا َعَلى َأِخيكح
 ( وليس فيه »َصلَّْوا َعَلى َأِخيُكْم«.5657، 1356أخرجه البخاري ) #

 دُعَاءُ الْعَائِدِ لِلْمَرِيضِ 
ارح ْبنح رحزَْيقٍ س[  [ ]393]   -  7469 ثَ َنا َعمَّ ، َعْن َعْبِد َأْخرَباََن ِإْسَحاقح ْبنح ِإبْ َراِهيَم، قَاَل: َأْخرَباََن محَعاِويَةح ْبنح ِهَشاٍم، قَاَل: َحدَّ

نَ ْيٍف نَ ْلَتِمسح ََخًْرا هللِا ْبِن ِعيَسى، َعْن أحَميََّة ْبِن ِهْنَد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعاِمِر ْبِن رَبِيَعَة، َعْن أَبِيِه، قَاَل: خَ  َرْجتح َأاَن َوَسْهلح ْبنح حح
أَ  رََأى  ِإَذا  َحَّتَّ  ِمّنِّ  قَاَل: فَاْسَترَتَ  َأَحٌد  يَ َراهح  َأْن  َيْسَتِحي  اَن  َأَحدح وََكاَن  َوَغِديًرا  ََخًْرا  َفَدَخَل فَ َوَجْداَن  صحوٍف  ِمْن  بًَّة  جح نَ زََع  فَ َعَل  نَّهح 

ْبِّن فَأَتَ ْيتح رَ اْلَماَء، فَ َنَظْرتح ِإلَيْ  تحهح ِبَعنْيٍ فََأَخَذْتهح قَ ْعَقَعٌة َفَدَعْوتحهح فَ َلْم َيِح وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم  ِه َنْظَرًة فََأْعَجَبِّن َخْلقحهح فََأَصب ْ سح
مَّ فََأْخرَبْتحهح اخْلَرَبَ فَ َقاَل: " قحْم بَِنا فََأََتهح فَ َرَفَع َعْن َساِقِه َفَكَأيّنِ  َو خَيحوضح ِإلَْيِه َحَّتَّ َأََتهح فَ َقاَل: »اللهح  أَْنظحرح ِإىَل بَ َياِض َوَضِح َساِقِه َوهح

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا رَ  ْم ِمْن نَ ْفِسِه أَ َأْذِهْب َحرََّها َوَوَصبَ َها« ُثحَّ قَاَل َلهح: »قحْم« فَ َقاَم قَاَل َرسح ْو َماِلِه َأْو َأى َأَحدحكح
 َأِخيِه َما ي حْعِجبحهح فَ ْلَيدْعح اِبْلرَبََكِة«

 ... (: قوله: "العين حق" صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، مع وهم فيه15700# قال شعيب في تخريج المسند )

 فِي الْمَرْأَةِ تَرْقِي الرَّجُلَ 
ثَ َنا اَنِفعح ْبنح عحَمَر، َعِن اْبِن  س[ َأْخرَباََن أَبحو َبْكِر ْبنح  [ ]394]   -   7489 ْعَماِن، قَاَل: َحدَّ َرْيجح ْبنح الن ُّ ثَ َنا سح ِإْسَحاَق، قَاَل: َحدَّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َوَضْعتح َيَدهح َعَلى َصدْ  : َأْذِهبِ َأيب محَلْيَكَة، قَاَل: قَاَلْت َعاِئَشةح: َمِرَض َرسح اْلَبْأَس َربَّ    رِِه فَ قحْلتح
»َوَأحْلِْقِّن  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  َرسح يَ قحولح  َفَكاَن  ايف،  الشَّ َوأَْنَت   ، الطَِّبيبح أَْنَت  اِبلرَِّفيِق    النَّاِس  َوَأحْلِْقِّن  اأْلَْعَلى  اِبلرَِّفيِق 

 اأْلَْعَلى«
 . بنحوه، وقال األلباني: صحيح (1619) أخرجه ابن ماجه# 

 رُقْيَةُ الْحَرْقِ 
ثَ َنا َجْعَفرح ْبنح َعْوٍن، قَاَل: قَاَل ِمْسَعٌر: َأْخرَباََنهح َعْن مِسَ   *س[ [ ]395]  -   7496 َلْيَماَن، قَاَل: َحدَّ اٍك، َعْن  َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح سح

ي َمَرَقًة فََأْهَراَقتْ  ِد ْبِن َحاِطٍب، قَاَل: َصنَ َعْت أحمِّ ي، ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: َكاَلًما   حمحَمَّ َعَلى َيِدي، َفَذَهَبْت يب أحمِّ
َها َعْنهح يف ِإْمَرِة عحْثَماَن، َما قَاَل؟ قَاَلْت: قَاَل: »َأْذِهِب اْلَبْأَس َربَّ النَّاِس،  ايف«مَلْ َأْحَفْظهح، َفَسأَْلت ح  َواْشِف َوأَْنَت الشَّ

 .مرفوعه صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل سماك (:15452# قال شعيب في تخريج المسند )

 رُقْيَةُ النَّمْلَةِ 
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ْنَكِدِر، َعْن أَ   *س[[ ]396] -  7500 ِد ْبِن اْلمح ْفَياَن، َعْن حمحَمَّ ثَ َنا وَِكيٌع، َعْن سح ثَ َنا يَ ْعقحوبح ْبنح ِإبْ َراِهيَم، قَاَل: َحدَّ يب َبْكِر  َحدَّ
َها   َعَلي ْ َدَخَل  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  النَِّبَّ  َأنَّ  َحْفَصَة،  َعْن  َحْثَمَة،  َأيب  ْبِن  َلْيَماَن  سح ِمَن  ْبِن  تَ ْرِقي  َفاءح  الشِّ هَلَا  ي حَقالح  اْمَرَأٌة  َوِعْنَدَها 

 النَّْمَلِة، فَ َقاَل هَلَا النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َعلِِّميَها َحْفَصَة«
رجال رجاله ثقات  (:  26449. وقال شعيب في تخريج المسند )رجاله رجال الصحيح:  5/115# قال الهيثمي في مجمع الزوائد  

 الشيخين. 

 الدَّوَاءُ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ 
، َعْن قَ ْيِس ْبِن محْسِلٍم، عَ   *س[ [ ]397]  -  7521 ْن طَاِرِق َأْخرَباََن ِإْسَحاقح ْبنح ِإبْ َراِهيَم، قَاَل: َأْخرَباََن َجرِيٌر، َعْن أَيُّوَب الطَّاِئيِّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم »ِإنَّ هللَا مَلْ ي حْنِزْل َداًء ِإالَّ أَنْ زَ  ْم أِبَْلَباِن اْلبَ َقِر ْبِن ِشَهاٍب، قَاَل: قَاَل َرسح اَم فَ َعَلْيكح َل َلهح ِشَفاًء، ِإالَّ السَّ
َجِر«  لِّ الشَّ َا تَ رحمُّ ِمْن كح  فَِإهنَّ

 (: حديث حسن لغيره، وهذا إسناد اختلف فيه على قيس بن مسلم18831# قال شعيب في تخريج المسند )
،    *س[[ ]398]   -   7522 َثَّنَّ دح ْبنح اْلمح ، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيب َخاِلٍد، َعْن قَ ْيِس َأْخرَباََن حمحَمَّ ْفَيانح ثَ َنا سح َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن، قَاَل: َحدَّ

ْم  َداًء ِإالَّ َوَضَع َلهح ِشَفاْبِن محْسِلٍم، َعْن طَاِرِق ْبِن ِشَهاٍب، قَاَل: قَاَل َرسحولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ هللَا مَلْ َيَضعْ  ًء، َوَعَلْيكح
َجِر« َا تَ رحمُّ ِمَن الشَّ  أِبَْلَباِن اْلبَ َقِر فَِإهنَّ

 (: حديث حسن لغيره، وهذا إسناد اختلف فيه على قيس بن مسلم18831# قال شعيب في تخريج المسند )
ْعَبةح، َعِن الرَُّكنْيِ ْبِن الرَّبِيِع، َعْن قَ ْيِس  َأْخرَباََن زَْيدح ْبنح َأْخَزَم، قَاَل: َأْخرَباََن أَبحو زَْيٍد، قَاَل: حَ  * س[[ ]399]  -  7523 ثَ َنا شح دَّ

 َباِن اْلبَ َقِر ِشَفاٌء« ْبِن محْسِلٍم، َعْن طَاِرِق ْبِن ِشَهاٍب، َعْن َعْبِد هللِا، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »يف أَلْ 
 الدَّوَاءُ بِالسَّنَا وَالسَّنُّوتِ 

ِد بْ   *س[ [ ]400]   -   7533 ثَ َنا ِإبْ َراِهيمح ْبنح محوَسى، قَاَل: َأْخرَباََن َحاِِتٌ، َعْن حمحَمَّ ِن عحَمارََة،  َأْخرَباََن َعْمرحو ْبنح َمْنصحوٍر، قَاَل: َحدَّ
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َثاَلٌث ِفيِهنَّ ِشَفاٌء ِمْن  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َأيب طَْلَحَة، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرسح 

وَل هللِا، َهذَ  ٌد: َوَنِسيتح الثَّالِثََة " قَالحوا: اَي َرسح « قَاَل حمحَمَّ نُّوتح َنا َوالسَّ اَم السَّ لِّ َداٍء ِإالَّ السَّ ؟ كح نُّوتح َنا َقْد َعَرفْ َناهح، َفَما السَّ ا السَّ
وهح« قَاَل:  مح  »َلْو َشاَء هللَا َلَعرََّفكح

 كَيْفُ يُعْمَلُ بِالْقُسْطِ؟ 
ثَ َنا ِإمْسَاِعيلح ْبنح    * س[[ ]401]   -   7540 دح ْبنح َجْهَضٍم، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا حمحَمَّ ْسَتِمرِّ، قَاَل: َحدَّ َجْعَفٍر، َعْن َأْخرَباََن ِإبْ َراِهيمح ْبنح اْلمح

َقْت َعَلْيِه ِمَن  الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبٍر، َأنَّ اْمَرَأًة َجاَءْت ِإىَل َرسحوِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم اِبْبٍن هَلَا َقْد َعلِ محوَسى ْبِن عحْقَبَة، َعْن َأيب  
َا اْمَرأَ  نَّ فََأميُّ ْلَن َأْواَلدَكح نَّ اَل تَ ْقت ح َو َيِسيلح أَنْ فحهح َدًما فَ َقاَل: »َويْ َلكح ْسًتا ِهْنِدايًّ اِبْلَماِء،  اْلَعِذرَِة َوهح ٍة َكاَن ِبَوَلِدَها َهَذا اْلَوَجعح فَ ْلتحِحلَّ َلهح كح

هح«  ُثحَّ تحْسِعطحهح ِإايَّ
 إسناده قوي على شرط مسلم  (:14385# قال شعيب في تخريج المسند )
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َثِّن َعْبدح اْلَعزِيِز بْ   * س[[ ]402]  -   7541 َثِّن أَبحو َبْكِر ْبنح ِإْسَحاَق، قَاَل: َأْخرَبين محْصَعبح ْبنح َعْبِد هللِا، قَاَل: َحدَّ ٍد،  َحدَّ نح حمحَمَّ
َعَليْ  هللاح  َصلَّى  النَِّبَّ  َأنَّ  َعاِئَشَة،  َعْن  َجاِبٍر،  ِعْن  الزَُّبرْيِ،  َأيب  َعْن  عحْقَبَة،  ْبِن  محوَسى  فَ َقاَل: َعْن  َعَلْيِه  أحْعِلَق  َقْد  َصِبيًّا  رََأى  َوَسلََّم  ِه 

ْسِت اهْلِْنِديَّ مبَاٍء، ُثحَّ تحْسِعطحهح« ْم اِبْلكح ْم؟ َعَلْيكح َياَنكح لحوَن ِصب ْ  »َعاَلَم تَ ْقت ح
 الْحِجَامَةُ 

7552  -  [403[ قَاَل:    *س[[  ِإبْ َراِهيَم،  ْبِن  ِإمْسَاِعيَل  ْبنح  مَحَّادح  ْبِن  َأْخرَباََن  اْلَمِلِك  َعْبِد  َعْن   ، الطَّاِئيِّ َداوحَد  َعْن  َأيب،  ثَ َنا  َحدَّ
ٍب، قَاَل: َدَخَل َأْعَرايبٌّ ِمْن َبِّن فَ َزارََة َعلَ  ْندح َصنْيِ ْبِن َأيب احْلحرِّ، َعْن مَسحَرَة ْبِن جح وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم عحَمرْيٍ، َعْن حح ى َرسح

هح مبََحاِجَم َلهح ِمْن ق حرحوٍن َفَشَرطَهح ِبَشْفَرٍة فَ َقاَل: َما َهَذا اَي َرسحوَل هللِا؟، قَاَل: »َهَذا احلَْ َوِإَذا َحجَّ  مح َو َخرْيح َما َتَداَوى اٌم ََيْجح ْجمح َوهح
»  ِبِه النَّاسح

فقد روى له    ُحصين بن أبي الحرإسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير    (:20096# قال شعيب في تخريج المسند )
اح بن عبد هللا الَيشُكري.  النسائي وابن ماجه، وهو ثقة. أبو عوانة: هو الوضَّ
 الْحِجَامَةُ مِنْ أَكْلِ السُّمِّ 

ثَ َنا هِ   * س[[ ]404]   -   7556 ثَ َنا ََثِبٌت، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َعارٌِم، قَاَل: َحدَّ اَلٌل، قَاَل: َسأَْلتح ِعْكرَِمَة،  َأْخرَباََن أَبحو َداوحَد، قَاَل: َحدَّ
َث »َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه   َا َكرَِه َلهح َأْن يحَضعَِّفهح َوَحدَّ َو حمحْرٌِم ِمْن َأْكَلٍة َأْكَلَها ِمْن  َعِن الصَّائِِم ََيَْتِجمح، فَ َقاَل: ِإُنَّ َوَسلََّم اْحَتَجَم َوهح

َها اْمَرَأٍة ِمنْ   َخْيرَبَ فَ َلْم يَ َزْل َشاِكًيا«  َشاٍة مَسَّت ْ
 # مرسل. 

 الْكَيُّ 
َع َأابَ   * س[[ ]405]   -   7557 ْعَبَة، َعْن َأيب ِإْسَحاَق، أَنَّهح مسَِ ثَ َنا َخاِلٌد، َعْن شح اأْلَْحَوِص،    َأْخرَباََن ِإمْسَاِعيلح ْبنح َمْسعحوٍد، قَاَل: َحدَّ

وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َيْسَتْأِمرحونَهح َأنْ  ثح َعْن َعْبِد هللِا، قَاَل: أََتى قَ ْوٌم َرسح وهح َفَسَكَت َيحَدِّ ْم َفَسَكَت، ُثحَّ َكلَّمح  َيْكوحوا َصاِحبَ هح
 فَ َقاَل: " َأْرِضفحوهح َأْحَرقحوهح: وََكرَِه َذِلَك " 

 . إسناده صحيح على شرط مسلم (:3701# قال شعيب في تخريج المسند )
ثَ َنا َسِعيٌد، قَالَ   * س[ [ ]406]   -   7559 َثِّن َأْخرَبين عحبَ ْيدح هللِا ْبنح َفَضاَلَة ْبِن ِإبْ َراِهيَم، قَاَل: َأْخرَباََن َعْبدح هللِا، قَاَل: َحدَّ : َحدَّ

، قَ  ، َعْن محَعاِويََة ْبِن َخِديٍج التُِّجيِبِّ َوْيِد ْبِن قَ ْيٍس التُِّجيِبِّ ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: يَزِيدح ْبنح َأيب َحِبيٍب، َعْن سح اَل: قَاَل َرسح
 »ِإْن َكاَن يف َشْيٍء ِشَفاٌء َفِفي َشْرطَِة حِمَْجٍم، َأْو َشْربَِة َعَسٍل، َأْو َكيٍَّة َواَل َأَحبُّ َأْن َأْكَتِوَي« 

ن ُسويد بن قيس وصحابيَّ  حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أ (:27256# قال شعيب في تخريج المسند )
 الحديث أخرج لهما أصحاب السنن سوى الترمذي.

 ذِكْرُ وَقْتِ تَبْرِيدِ الْحُمَّى بِالْمَاءِ 
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ِد ْبِن َهاِنٍئ  *س[ [ ]407] -  7566 ثَ َنا عحبَ ْيدح هللِا ْبنح   -بَ ْغَداِديٌّ   - َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح حمحَمَّ ِإْسَكاٌف أَبحو َبْكٍر اأْلَثْ َرمح، قَاَل: َحدَّ
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيهِ  َْيٍد، َعْن أََنٍس، قَاَل: قَاَل َرسح ٍد، قَاَل: َأْخرَباََن مَحَّاٌد، َعْن محح ْم فَ ْليحِشنَّ َعَلْيِه اْلَماَء حمحَمَّ مَّ َأَحدحكح  َوَسلََّم: »ِإَذا حح

َحِر َثاَلًَث«   اْلَبارَِد ِمَن السَّ
7567   -   [408[ عحبَ ْيدَ   * س[[  َأيب  َعْن   ، َصنْيٍ حح َعْن  ْعَبَة،  شح َعْن   ، َعِديٍّ َأيب  اْبنح  َأْخرَباََن  قَاَل:  اٍر،  َبشَّ ْبنح  دح  حمحَمَّ ْبِن  َأْخرَباََن  َة 

وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يف ِنَساٍء فَِإَذا ِسَقاٌء  حح  ِتِه، قَاَلْت: َدَخْلتح َعَلى َرسح ى َذيْ َفَة، َعْن َعمَّ مَّ محَعلٌَّق يَ ْقطحرح َعَلْيِه اْلَماَء ِلْلحح
وَل هللِا، َأاَل َتْدعحو هللَا َأْن َيْكِشَف َعْنَك؟ قَاَل: »ِإنَّ  : اَي َرسح  َأَشدَّ النَّاِس َباَلًء اأْلَْنِبَياءح، ُثحَّ الَِّذيَن يَ لحوهَنحْم، ُثحَّ الَِّذيَن يَ لحوهَنحْم،  فَ قحْلتح

 ُثحَّ الَِّذيَن يَ لحوهَنحْم« 
 حديث صحيح لغيره، وهذا إسناٌد حسن.(: 27079# قال شعيب في تخريج المسند )
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 كِتَابُ التَّعْبِريِ   
 

 بَابُ الرُّؤْيَا 
َلْيَمانح ْبنح   * س[[ ]409]   -   7575 ثَ َنا سح ثَ َنا أَبحو ِهَشاٍم، قَاَل: َحدَّ َباَرِك، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن اْلمح ِغريَِة،  َأْخرَباََن حمحَمَّ  اْلمح

ولَ  ْم رحْؤاَي؟ َعْن ََثِبٍت، َعْن أََنٍس، قَاَل: َكاَنْت ت حْعِجبح َرسح : »َهْل رََأى َأَحٌد ِمْنكح  هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم الرُّْؤاَي احلََْسَنةح َويَ قحولح
وَن  لح رحْؤاَي فَ َيْسَألح َعْنهح، فَِإَذا أحْثِّنَ َعَلْيِه َخرْيًا َكاَن َأْعَجَب ِإلَْيِه َأْن َيكح َا رََأى الرَّجح اًل َصاحِلًا«فَ رحمبَّ  رَجح

 إسناده صحيح على شرط مسلم. (:12385قال شعيب في تخريج المسند )# 
 مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

، َعِن اْبنِ   * س[ [ ]410]   -   7583 ، َعِن الزُّْهِريِّ ثَ َنا عحْثَمانح ْبنح عحَمَر، قَاَل: َأْخرَباََن يحونحسح َزمْيََة،    َأْخرَباََن أَبحو َداوحَد، قَاَل: َحدَّ خح
َهِة النَِّبِّ َصلَّى هللاح عَ  دح َعَلى َجب ْ َزمْيََة رََأى ِفيَما يَ َرى النَّائِمح أَنَّهح َيْسجح ِه َأِخي خح َلْيِه َوَسلََّم َفذََكَر َذِلَك َلهح فَاْضَطَجَع َلهح َوقَاَل:  َعْن َعمِّ

َهِتهِ  ْق رحْؤاَيَك« َفَسَجَد َعَلى َجب ْ  »َصدِّ
 (: حديث ضعيف الضطراب إسناده ومتنه 21864# قال شعيب في تخريج المسند )

ثَ َنا مَحَّاٌد، َعْن َأيب َجْعَفٍر، َعْن عحَمارََة ْبِن خح   * س[[ ]411]  -   7584 ، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َعفَّانح َزمْيََة ْبِن  َأْخرَباََن أَبحو َداوحَد، قَاَل: َحدَّ
َهِة النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعلَ  دح َعَلى َجب ْ ْيِه َوَسلََّم فََأْخرَبَهح ِبَذِلَك فَ َقاَل: »ِإنَّ الرُّوَح لَيَ ْلَقى  ََثِبٍت، َأنَّ َأاَبهح، قَاَل: رَأَْيتح يف اْلَمَناِم َكَأيّنِ َأْسجح

: ِبَرْأِسِه ِإىَل َخْلِفِه   َهِة النَِّبِّ َصلَّى هللاح الرُّوَح« َواقْ تَ َبَع النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم رَْأَسهح، َهَكَذا قَاَل َعفَّانح َهَتهح َعَلى َجب ْ  فَ َوَضَع َجب ْ
 َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 (: حديث ضعيف الضطراب إسناده ومتنه 21864# قال شعيب في تخريج المسند )
7585  -   [412[ َجْعَفرٍ   * س[[  أَبحو  َثِّن  َحدَّ قَاَل:  ْعَبةح،  شح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  ٌد،  حمحَمَّ ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  اٍر،  َبشَّ ْبنح  دح  حمحَمَّ قَاَل:  َأْخرَباََن   ،

ْعتح عحَمارَ  َزمْيََة ْبِن ََثِبٍت »أَنَّهح رََأى يف اْلَمَناِم أَنَّهح ي حَقبِّلح النَّ مسَِ ثح َعْن خح نَ ْيٍف، َيحَدِّ ِبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فَأََتى َة ْبَن عحْثَماَن ْبِن حح
َهَتهح« النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَر َذِلَك َلهح، فَ َناَوَلهح النَِّبُّ    َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقبََّل َجب ْ

 (: حديث ضعيف الضطراب إسناده ومتنه 21864# قال شعيب في تخريج المسند )

 الدِّرْعُ 
ثَ َنا أحَميَّةح ْبنح َخاِلٍد، َعْن مَحَّاِد ْبِن َسلَ   * س[ [ ]413]   -   7600 ، قَاَل: َحدَّ َمَة، َعْن َأيب الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبِر َأْخرَباََن َعِليُّ ْبنح احْلحَسنْيِ

ٍد فَ َقاَل: »ِإيّنِ رَ  أَْيتح ِفيَما يَ َرى النَّائِمح َكَأيّنِ َلِفي ِدرٍْع ْبِن َعْبِد هللِا، قَاَل: اْسَتَشاَر َرسحولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم النَّاَس يَ ْوَم أححح
َكِك فَ رَ َحِصيَنٍة وََكَأنَّ بَ َقًرا ت حْنَحرح  ْم يف السِّ وهح رَْع اْلَمِديَنَة َواْلبَ َقَر نَ َفًرا َوهللاح َخرْيٌ، فَ َلْو قَاتَ ْلتحمح ْرتح الدِّ مح النَِّساءح ِمْن   َوت حَباعح فَ َفسَّ َماهح

ُنحْ  َوَلِكْن  َقطُّ  َنا  َعَلي ْ دحِخَلْت  َما  اْلَمِديَنَة  َنا  َعَلي ْ لحوَن  فَ َيْدخح قَالحوا:  احْلِيطَاِن«  َنِدمحوا  فَ ْوِق  ُثحَّ  قَاَل:  ِإًذا«  ْم  »َفَشْأنحكح قَاَل:  ِإلَْيِهْم  رحجح 
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وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم رَْأيَهح فَأَتَ َوا النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه  وَل هللِا، رَْأيحَك فَ َقاَل: َما فَ َقالحوا: َرَدْداَن َعَلى َرسح َوَسلََّم فَ َقالحوا: اَي َرسح
 اَن لَِنِبٍّ َأْن يَ ْلَبَس أَلَْمَتهح ُثحَّ َيَضعحَها َحَّتَّ ي حَقاِتلَ كَ 

 صحيح لغيره، وهذا إسناد على شرط مسلم، وأبو الزبير لم يصرح بسماعه من جابر (:14787# قال شعيب في تخريج المسند )
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 كِتَابُ النُّعُوتِ   
 [ 3قَوْلُهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: }الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ{ ]احلديد:  

َلْيَماَن، َعْن َأيب  [ ]414]  -  7622 ثَ َنا زحَهرْيٌ، َعْن سح َسنْيٌ، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا حح َصاِلٍح، َعْن  س[ َأْخرَبين ِهاَللح ْبنح اْلَعاَلِء، قَاَل: َحدَّ
وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َتْسأَلحهح َخاِدًما فَ َقاَل: »الَِّذي  َريْ َرَة، قَاَل: أََتْت فَاِطَمةح َرسح ِجْئِت َتْطلحِبنَي َأَحبَّ ِإلَْيِك َأْو َخرْيًا   َأيب هح

قَ وْ  فَ َقاَل:  َعِليًّا،  َسأََلْت  َا  َأهنَّ َفَحِسْبتح  قَاَل:  َمَواِت  ِمْنهح؟«  السَّ َربَّ  مَّ  اللهح »فَ قحوَل،  قَاَل:  َخرْيٌ؟  َو  هح َما  قَاَلْت:  َخرْيٌ؟  َو  هح َما  َل: 
جْنِيِل، َواْلفحْرقَاِن، ْورَاِة، َواإْلِ لِّ َشْيٍء محْنِزَل الت َّ ْبِع، َوَربَّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم، رَب ََّنا َوَربَّ كح َوى، َأعح   السَّ وذح ِبَك ِمْن َشرِّ  َوفَاِلَق احلَْبِّ َوالن َّ

َلَك َشْيٌء، َوأَْنَت اْْلِخرح فَ َلْيَس بَ ْعَدَك َشيْ  ٌذ بَِناِصَيِتِه، أَْنَت اأْلَوَّلح فَ َلْيَس قَ ب ْ لِّ َشْيٍء أَْنَت آخح ٌء، َوأَْنَت الظَّاِهرح فَ َلْيَس فَ ْوَقَك  كح
 يَن َوَأْغِنَنا ِمَن اْلَفْقِر« َشْيٌء، َوأَْنَت اْلَباِطنح فَ َلْيَس دحوَنَك َشْيٌء اْقِض َعنَّا الدِّ 

 ( أخصر منه. 5051(، وأبو داود )2713أخرجه مسلم ) #

 الْحَمِيدُ الْمَجِيدُ 
ثَ َنا َعْبدح اْلَواِحِد ْبنح   *س[ [ ]415]  -  7625 ، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا أَبحو ِهَشاٍم اْلَمْخزحوِميُّ دح ْبنح َمْعَمٍر، قَاَل: َحدَّ  ِزاَيٍد، قَاَل: َأْخرَباََن حمحَمَّ

ْعتح محوَسى ْبَن طَْلَحةَ  ثَ َنا َخاِلدح ْبنح َسَلَمَة، قَاَل: مسَِ ثَ َنا عحْثَمانح ْبنح َحِكيٍم، قَاَل: َحدَّ ، َوَسأََلهح َعْبدح احْلَِميِد، َكْيَف الصَّاَلةح َعَلى َحدَّ
وَل هللاِ  : اَي النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم؟ قَاَل: َسأَْلتح زَْيَد ْبَن َخارَِجَة اأْلَْنَصاِريَّ قَاَل: َسأَْلتح َرسح  َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ قحْلتح

وَل هللِا، َكْيَف الصَّ  ٍد، َكَما اَبرَْكتَ َرسح ٍد َوآِل حمحَمَّ مَّ اَبِرْك َعَلى حمحَمَّ ، ُثحَّ قحولحوا: اللهح َعَلى آِل ِإبْ َراِهيَم   اَلةح َعَلْيَك؟ قَاَل: " َصلَّْوا َعَليَّ
يٌد ُمَِيٌد "   ِإنََّك محَِ

ذي وهو ثقة، ومن فوقه من إسناده صحيح، علي بن بحر روى له أبو داود والترم(:  1714# قال شعيب في تخريج المسند )
 رجال الصحيح. 

 الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ 
ِد ْبِن َكْعٍب اْلقحرَ [ ]416]   -  7626 ، َعِن اْبِن َعْجاَلَن، َعْن حمحَمَّ ثَ َنا يَ ْعقحوبح َبةح ْبنح َسِعيٍد، قَاَل: َحدَّ ، َعْن  س[ َأْخرَباََن ق حتَ ي ْ ِظيِّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َهؤحاَلِء اْلَكِلَماِت، َوَأَمَرين ِإنْ َعْبِد هللِا ْبِن اهْلَاِد، َعْن َعْبِد هللِا  ، َلقَّاين َرسح نَ َزَل يب   ْبِن َجْعَفٍر، َعْن َعِليٍّ
ْبَحانَهح تَ َباَرَك هللاح َربُّ  ٌة َأْن َأقحوهَلَا »اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح احْلَِليمح اْلَكِرميح، سح ْربٌَة َأْو ِشدَّ  اْلَعْرِش اْلَعِظيِم، احْلَْمدح ّلِِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي« كح

 . حديث صحيح، وهذا إسناد حسن (:701# قال شعيب في تخريج المسند )

 الْحَيُّ الْقَيُّومُ 
ثَ َنا َحْفٌص،  [ ]417]  -   7635 دح ْبنح َعِقيٍل قَااَل: َحدَّ اِج س[ َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح َحْفٍص، َوحمحَمَّ َثِّن ِإبْ َراِهيمح، َعِن احْلَجَّ قَاَل: َحدَّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َيْدعح  اِج، َعْن قَ َتاَدَة، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: َكاَن َرسح  و »اَي َحيُّ اَي قَ يُّومح« ْبِن احْلَجَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َكَرَبُه َأْمٌر َقاَل: »َيا َحيُّ َيا َقيُّوُم ِبَرْحَمِتَك َأْسَتِغيُث« ( بلفظ َكاَن النَِّبيُّ 3524# رواه الترمذي )  َصلَّى َّللاَّ
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، َعْن أَبِيِه، َعْن أََنٍس، قَاَل: َكاَن [ ]418]  - 7636 ْعَتِمرح ثَ َنا اْلمح دح ْبنح َعْبِد اأْلَْعَلى، قَاَل: َحدَّ ِمْن دحَعاِء النَِّبِّ س[ َأْخرَباََن حمحَمَّ
 َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم »َأْي َحيُّ َأْي قَ يُّومح« 

 الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ 
َنَة، َوفحَضيْ [ ]419]   -   7640 ثَ َنا َعْبدح الرَّزَّاِق، قَاَل: َأْخرَباََن اْبنح عحيَ ي ْ ْنصحوٍر،  ٌل، َعْن مَ س[ َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح اأْلَْزَهِر، قَاَل: َحدَّ

ف َ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  النَِّبِّ  ِإىَل  َحرْبٌ  َجاَء  قَاَل:  هللِا،  َعْن َعْبِد  َعْلَقَمَة،  َعْن  ِإبْ َراِهيَم،  هللاح َعْن  َوَضَع  اْلِقَياَمِة  يَ ْومح  ِإَذا َكاَن  َقاَل: 
َمَواِت َعَلى ِإْصَبٍع، َواأْلََرِضنَي َعَلى ِإْصَبٍع، َواجْلِبَ  َوَهِذِه َوالث ََّرى َواْلَماءح َوَسائِرح   َوَهِذهِ   اَل َعَلى ِإْصَبٍع، قَاَل فحَضْيٌل: َوَهِذِه َوَهِذهِ السَّ

ارِ  ْلَك اْليَ ْوَم ّلِِلَِّ اْلَواِحِد اْلَقهَّ لحوكح ِلَمِن اْلمح نَّ فَ َقاَل: أَْيَن اْلمح ولح هللاِ اخْلَْلِق َعَلى َهِذِه، ُثحَّ َهزَّهح  َصلَّى هللاح َعَلْيِه  ، قَاَل: َفَضِحَك َرسح
يًعا قَ ْبَضتحهح{ ]الزمر هح ُثحَّ قَاَل: }َوَما َقَدرحوا هللِا َحقَّ َقْدرِِه َواأْلَْرضح ُجَِ  [ 67:  َوَسلََّم َحَّتَّ َبَدْت نَ َواِجذح

 (، وليس عندهما محل الشاهد.2786( ومسلم )7541، 7415أخرجه البخاري ) #

 الْغَفَّارُ الْعَزِيزُ  
ثَ َنا َعثَّاٌم، َعْن ِهَشاِم بْ   *س[[ ]420]   -  7641 ، قَاَل: َحدَّ فح ْبنح َعِديٍّ ثَ َنا يحوسح ِن عحْرَوَة،  َأْخرَباََن عحَمرح ْبنح َعْبِد اْلَعزِيِز، قَاَل: َحدَّ

ارح، َربُّ َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا تَ  َضوََّر َأْي تَ َقلََّب ِمَن اللَّْيِل قَاَل: »اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح اْلَواِحدح اْلَقهَّ
َما اْلَعزِيزح اْلَغفَّارح« نَ هح َمَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَ ي ْ  السَّ

 .إسناده صحيح  (:5530) صحيح ابن حبان # قال شعيب في تخريج
 الْجَبَّارُ 

، َعِن اْبِن اهلَْ   *س[[ ]421]  -  7643 ثَ َنا اللَّْيثح َعْيٍب، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكِم، َعْن شح حمحَمَّ اِد، َعْن  َوَأْخرَباََن 
: " ِإيّنِ أَلَوَّلح النَّاسِ  وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قحولح ْعتح َرسح َمِتِه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة    َعْمٍرو، َعْن أََنٍس، قَاَل: مسَِ تَ ْنَشقُّ اأْلَْرضح َعْن ُجحْجح

وَن َل فَ  ٌد فَ يَ ْفَتحح : َأاَن حمحَمَّ : َمْن َهَذا؟ فََأقحولح ذح َحْلَقَتهح فَ يَ قحولح ْد  َواَل َفْخَر، آِت اَبَب اجْلَنَِّة فَآخح لح، فََأِجدح اجْلَبَّارح محْستَ ْقِبِلي فََأْسجح َأْدخح
 َلهح " 

 إسناده جيد بهذه السياقة من اجل عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب (:12469شعيب في تخريج المسند )# قال 
 أَرْحَمُ الرَّاحِمِنيَ 

ثَ َنا يَزِيدح بْ   * س[[ ]422]  -   7664 نح َكْيَساَن، َأْخرَباََن عحبَ ْيدح هللِا ْبنح َسِعيٍد، َوَعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح ِإبْ َراِهيَم، َعْن َمْرَواَن، قَاَل: َحدَّ
النَِّبِّ  ِعْنَد  اأْلَْنَصاِر  ِمَن  ٌل  رَجح قَاَل: َكاَن  َريْ َرَة  هح َأيب  َعْن   ، اأْلَْشَجِعيُّ َحازٍِم  أَبحو  ثَ َنا  َحدَّ َلهح   قَاَل:  َصِبٌّ  َوَمَعهح  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى 

ولح هللِا َصلَّ  وَل هللِا، قَاَل: »فَاهللح َأْرَحمح ِبَك ِمْنَك  َفَجَعَل َيضحمُّ َصِبيَّهح ِإلَْيِه، فَ َقاَل َرسح ى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »أَتَ ْرمَححهح؟« قَاَل: نَ َعْم اَي َرسح
نَي« اللَّْفظح لِعحبَ ْيِد هللاِ  َو َأْرَحمح الرَّامِحِ  ِبِه َوهح

 (: صحيح.1428# قال الوادعي في الصحيح المسند )

 ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ 
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اَن، َعْن رَبِيَعَة ْبِن َعاِمٍر، قَاَل: مسَِ   *س[ [ ]423]  -   7669 َباَرِك، َعْن ََيََْي ْبِن َحسَّ دح ْبنح ِعيَسى، َعِن اْبِن اْلمح ْعتح  َأْخرَباََن حمحَمَّ
: »أَْلظحوا ِبِذي اجْلاََلِل َواإْلِْكَراِم« وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قحولح  َرسح

 إسناده صحيح، رجاله ثقات.  (:17596ند )# قال شعيب في تخريج المس
 ذُو الْعِزَّةِ 

َو اْبنح َخِليَفَة، َعِن اْبِن َأِخي أََنٍس، َعْن أََنسٍ [ ]424]   -  7671 ثَ َنا َخَلٌف َوهح َبةح ْبنح َسِعيٍد، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل:  س[ َأْخرَباََن ق حتَ ي ْ
وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيهِ  ْنتح َجاِلًسا َمَع َرسح ٌل َفَسلََّم َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َوَعَلى اْلَقْوِم   كح َوَسلََّم يف احْلَْلَقِة ِإْذ َجاَء رَجح

اَلمح َوَرمْحَةح   مح السَّ ْم فَ َردَّ َعَلْيِه النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم »َوَعَلْيكح اَلمح َعَلْيكح لح قَاَل: هللِا َوب َ قَاَل: السَّ ا َجَلَس الرَّجح رََكاتحهح« قَاَل فَ َلمَّ
النَِّبُّ   َلهح  قَاَل  َويَ ْرَضى، قَاَل:  رَب َُّنا  بُّ  َيِح ِفيِه، َكَما  محَبارًَكا  طَيًِّبا  مَحًْدا َكِثريًا  ّلِِلَِّ  َعَلى احْلَْمدح  فَ َردَّ  »َكْيَف؟«  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى 

ْم َعَلْيِه َوَسلََّم َكَما قَاَل، فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: " َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه، َلَقِد ابْ تَ  النَِّبِّ َصلَّى هللاح  لُّهح َدرََها َعَشَرةح َأْماَلٍك كح
بحوهَنَا؟ َحَّتَّ رَفَ عحوهح ِإىَل  بحوَها، َفَما َدرحوا َكْيَف َيْكت ح بحوَها َكَما قَاَل َعْبِدي " َحرِيٌص َعَلى َأْن َيْكت ح  ِذي اْلِعزَِّة فَ َقاَل: اْكت ح

إسناده قوي لكن ]فيه[ خلف بن خليفة كان قد اختلط قبل موته، وهو هنا قد وهم في  (:  12612# قال شعيب في تخريج المسند )
(، وأبو 600مسلم )]كما رواه    الصالةروايته ألول هذا الحديث، فالمحفوظ عن أنس أن الرجل قال ما قاله من الحمد في أثناء  

  [ (901(، والنسائي )763داود )

 [ 39قَوْلُهُ: }وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي{ ]طه:  
ثَ َنا يحونحسح  *س[[ ]425]  - 7690 ثَ َنا مَحَّاٌد، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا أَبحو الرَّبِيِع، قَاَل: َحدَّ َعلَّى   ،َأْخرَباََن احلََْسنح ْبنح َأمْحََد، قَاَل: َحدَّ َواْلمح

ْنتح َأمْسَعح النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم   يحْكِثرح َأْن َيْدعحَو ِبِه اَي محَقلَِّب اْلقحلحوِب  ْبنح ِزاَيٍد، َوِهَشاٌم، َعِن احلََْسِن، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: كح
وَل هللِا، َدعْ  : اَي َرسح َوٌة َأرَاَك َوأحمْسَعحَك َتْكث حرح َأْن َتْدعحَو هِبَا اَي محَقلَِّب اْلقحلحوِب ثَ بِّْت قَ ْلِب َعَلى َدْيِنَك،  ثَ بِّْت قَ ْلِب َعَلى َدْيِنَك، ق حْلتح

 زَاَغهح«قَاَل: »لَْيَس ِمْن آَدِميٍّ ِإالَّ َوقَ ْلبحهح َبنْيَ ِإْصبَ َعنْيِ ِمْن َأَصاِبِع هللِا، ِإْن َشاَء َأقَاَمهح، َوِإْن َشاَء أَ 
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه، الحسن: وهو البصري لم يسمع من   (:24604شعيب في تخريج المسند )# قال  

 عائشة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير المعلى بن زياد: وهو القردوسي فمن رجال مسلم، وهو ثقة.
 الْحُبُّ وَالْكَرَاهِيَةُ 

ْجٍر، قَاَل: َأْخرَباََن ِإمْسَاِعيلح، َعْن يحونحَس، َعِن احلََْسِن، َعِن اأْلَْسَوِد    * س[[ ]426]   -  7698 َو اْبنح َسرِيٍع   -َأْخرَباََن َعِليُّ ْبنح حح هح
: اَي َرسحوَل هللِا، َأاَل   وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فَ قحْلتح ؟ فَ َقاَل: قَاَل: وََكاَن َشاِعًرا قَاَل: أَتَ ْيتح َرسح ْدتح هِبَا َريبِّ َك حَمَاِمَد محَِ أَْنشحدح

بُّ اْلَمَحاِمَد، َوَما اْستَ َزاَدين َعَلى َذِلَك«   »َأَما ِإنَّ رَبََّك َيِح
 إسناده ضعيف  (:15590# قال شعيب في تخريج المسند )

ْجٍر، قَاَل: َأْخرَباََن ِإمْسَاِعيلح، َعْن يحونحَس، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيب َبْكَرَة،    *س[ [ ]427]  -   7699 قَاَل: قَاَل  َأْخرَباََن َعِليُّ ْبنح حح
َما هللاح  هح ب ُّ لحَقنْيِ َيِح ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ ِفيَك خح : َما َهحَا؟ قَاَل: »احْلِْلمح َواحْلََياءح«  َأَشجُّ َبِّن َعْصٍر: قَاَل َل َرسح « ق حْلتح

لحَقنْيِ  : »احْلَْمدح ّلِِلَِّ الَِّذي َجبَ َلِّن َعَلى خح َما هللاح«قَاَل: َأَقِدميًا َكااَن َأْو َحِديثًا؟ قَاَل: »اَل َبْل َقِدميًا« ق حْلتح هح ب ُّ   َيِح
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جاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه األشج: واسمه المنذر بن إسناده صحيح، ر   (:17828# قال شعيب في تخريج المسند )
 . عائذ بن المنذر الَعَصري، فقد روى له البخاري في "األدب" والنسائي، وهو المعروف أيضاا بأشج عبد القيس
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 كِتَابُ الْبَيْعَةِ   
 ( الْبَيْعَةِ )ال يوجد زوائد على الستة يف كِتَابُ  
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 كِتَابُ الِاسْتِعَاذَةِ   
 ذِكْرُ فَضْلِ مَا يَتَعَوَّذُ بِهِ الْمُتَعَوِّذُونَ 

ثَ َنا محَعاِويَةح، َعِن اْلَعاَلِء ْبِن ا  * س[[ ]428]   -   7801 ثَ َنا َعْبدح الرَّمْحَِن، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ حْلَاِرِث، َعْن  َأْخرَباََن َعْمرحو ْبنح َعِليٍّ
وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَ َرَأ يف َصاَلِة الصُّ  وٍل، َعْن عحْقَبَة ْبِن َعاِمٍر، »َأنَّ َرسح ْجَدِة« َمْكحح  ْبِح ِبم السَّ

ثَ َنا ِإسْ   * س[[ ]429]  -  7814 ثَ َنا اأْلَْسَودح ْبنح َعاِمٍر، قَاَل: َحدَّ َباَرِك، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن اْلمح حمحَمَّ َرائِيلح، َعْن  َأْخرَباََن 
رَ  ، َعْن َأيب هح مَّ ِإيّنِ َأعحوذح ِبَك َأْن ِإبْ َراِهيَم ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن َسِعيٍد اْلَمْقربحِيِّ ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »اللهح يْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرسح

ْيطَانح ِعْنَد اْلَمْوِت، َأْو َأْن َأمحوَت َلِديغًا ا، َأْو ََهَّا، َأْو َغَرقًا، َأْو َأْن يَ َتَخبََّطِّن الشَّ  «  َأمحوَت َغمًّ
َو ِإبْ َراِهيمح ْبنح    # َباَرِك َهَذا َخطَأٌ، هح دح ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن اْلمح أَبحو َعْبِد الرَّمْحَِن: ِإبْ َراِهيمح ْبنح اْلَفْضِل   اْلَفْضِل، قَالَ قَاَل أَبحو َجْعَفٍر: حمحَمَّ

 َمرْتحوكح احْلَِديثِ 
 . إسناده ضعيف جداا  (:8667# قال شعيب في تخريج المسند )

 الِاسْتِعَاذَةُ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ 
َثِّن أحَساَمةح ْبنح زَْيٍد، َأنَّ سح   *س[[ ]430]   -  7819 ثَ َنا اْبنح َوْهٍب، قَاَل: َحدَّ َلْيَماَن َأْخرَباََن يحونحسح ْبنح َعْبِد اأْلَْعَلى، قَاَل: َحدَّ

أَ  َعَلى  َدَخَل  أَنَّهح  وٍل،  َمْكحح َعْن  ثَهح  َحدَّ محوَسى،  َيْدعحو ْبَن  َوَسلََّم َكاَن  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  وَل  َرسح َأنَّ  رح  َيْذكح َفَسِمَعهح  َماِلٍك  ْبِن  َنِس 
َفعحِّن ِبِه«  َفعحِّن، َواْرزحْقِّن ِعْلًما تَ ن ْ مَّ انْ َفْعِّن مبَا َعلَّْمَتِّن، َوَعلِّْمِّن َما يَ ن ْ : »اللهح  يَ قحولح

 . صحيح على شرط مسلم(: 3151# قال األلباني في السلسلة الصحيحة )
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 كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ 
 بَاب  كَمْ بَيْنَ نُزُولِ أَوَّلِ الْقُرْآنِ وَبَيْنَ آخِرِهِ 

َو اْبنح َأيب ِهْنَد، َعْن ِعْكرِ   *س[ [ ]431] -  7935 ، َعْن َداوحَد َوهح ثَ َنا اْبنح َأيب َعِديٍّ َبةح ْبنح َسِعيٍد قَاَل: َحدَّ َمَة، َعِن َأْخرَباََن ق حتَ ي ْ
نْ َيا َفَكاَن إِ  َماِء الدُّ َلَة اْلَقْدِر َفَكاَن يف السَّ ًئا نَ زََّل َفَكاَن َبنْيَ اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: »نَ َزَل اْلقحْرآنح يف رََمَضاَن لَي ْ َذا َأرَاَد هللاح َأْن َيحِْدَث َشي ْ

 َأوَِّلِه َوآِخرِِه ِعْشرِيَن َسَنًة« 
ثَ َنا َداوحدح ْبنح َأيب   * س[[ ]432]   -  7936 ، يَ ْعِّن اْبَن زحرَْيٍع قَاَل: َحدَّ ثَ َنا يَزِيدح ْن   ِهْنَد، عَ َأْخرَباََن ِإمْسَاِعيلح ْبنح َمْسعحوٍد قَاَل: َحدَّ

نْ َيا َفَكانَ  َماِء الدُّ َلِة اْلَقْدِر ِإىَل السَّ ًئا َأْحَدثَهح   ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: ن حزَِّل اْلقحْرآنح ُجحَْلًة يف لَي ْ ِإَذا َأرَاَد هللاح َأْن َيحِْدَث ِمْنهح َشي ْ
" 

7937  -  [433[ َعبْ   *س[[  ْبِن  هللِا  َعْبِد  ْبنح  دح  حمحَمَّ ثَ َنا  َعْن َحدَّ اأْلَْعَمِش،  َعِن  ْفَياَن،  سح اْلِفْراَييبُّ، َعْن  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  الرَِّحيِم  ِد 
اْلِعزَّ  بَ ْيِت  يف  فَ وحِضَع  الذِّْكِر  ِمَن  اْلقحْرآنح  »فحِصَل  قَاَل:  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن  َبرْيٍ،  جح ْبِن  َسِعيِد  َعْن  اَن،  َفَجَعَل َحسَّ نْ َيا  الدُّ َماِء  السَّ يف  ِة 

ْفَيانح جِ  اَلمح يَ ْنِزلح َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ي حَرتِّلحهح تَ ْرتِياًل« قَاَل سح  : »ََخَْس آاَيٍت، َوََنْوَها« رْبِيلح َعَلْيِه السَّ
 بَاب  عَرْضُ جِبْرِيلَ الْقُرْآنَ 

َياَن قَاَل: قَاَل لََنا اْبنح َعبَّاٍس:َأْخرَباََن    *س[ [ ]434]  -  7940 ، َعْن محْعَتِمٍر، َعْن أَبِيِه، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأيب ظَب ْ   َنْصرح ْبنح َعِليٍّ
وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّ  لِّ َعاٍم َم  »َأيُّ اْلِقَراَءَتنْيِ تَ ْقَرءحوَن؟« ق حْلَنا: ِقَراَءَة َعْبِد هللِا قَاَل: »ِإنَّ َرسح َكاَن ي حْعَرضح َعَلْيِه اْلقحْرآنح يف كح

، َفَشِهَد َعْبدح هللِا َما نحِسَخ«   َمرًَّة، َوِإنَّهح عحِرَض َعَلْيِه يف اْلَعاِم الَِّذي قحِبَض ِفيِه َمرََّتنْيِ
 إسناده صحيح على شرط الشيخين. (:3422# قال شعيب في تخريج المسند )

 ذِكْرُ قُرَّاءِ الْقُرْآنِ 
ْعتح الرَّبِيَع ْبَن أَ   *س[ [ ]435] -  7944 َلْيَمانح ْبنح َعاِمٍر قَاَل: مسَِ ثَ َنا سح دح ْبنح ََيََْي ْبنح أَيُّوَب قَاَل: َحدَّ :  َأْخرَباََن حمحَمَّ َنٍس يَ قحولح

 َل َرسحولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »أحِمْرتح َأْن قَ َرْأتح اْلقحْرآَن َعَلى َأيب اْلَعالَِيِة َوقَ َرَأ أَبحو اْلَعالَِيِة َعَلى أحيبٍَّ قَاَل: َوقَاَل أحيَبٌّ: قَالَ 
َناَك؟ قَاَل: »نَ َعْم« فَ َبَكى أحيَبٌّ قَاَل: »َفاَل َأْدِري أَِبَشْوقٍ  : َأَو ذحِكْرتح هح  َأْو ِبَْوٍف« أحْقرَِئَك اْلقحْرآَن« قَاَل: ق حْلتح

 (: إسناده حسن. 21137# قال شعيب في تخريج المسند )

 فَضْلُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ 
ثَ نَ  * س[[ ]436]  - 7957 ثَ َنا َعِليُّ ْبنح َعْبِد احْلَِميِد اْلَمْعََّن قَاَل: َحدَّ َلْيَمانح ْبنح  َأْخرَباََن عحبَ ْيدح هللِا ْبنح َعْبِد اْلَكِرمِي قَاَل: َحدَّ ا سح

ِغريَِة، َعْن ََثِبٍت، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: َكانَ  ٌل ِإىَل َجانِِبِه فَاْلتَ َفَت اْلمح  النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: يف َمِسرٍي َلهح فَ نَ َزَل َونَ َزَل رَجح
  َربِّ اْلَعاَلِمنيَ احْلَْمدح ّلِِلَِّ  ِإلَْيِه النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: »َأاَل أحْخرِبحكح أبَِْفَضِل اْلقحْرآِن« قَاَل: فَ َتاَل َعَلْيهِ 
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 .إسناده صحيح (:774# قال شعيب في تخريج صحيح ابن حبان )
 آيَةُ الْكُرْسِيِّ 

ثَ َنا ِإمْسَاِعيلح   *س[[ ]437]   -  7963 َعْيبح ْبنح َحْرٍب قَاَل: َحدَّ ثَ َنا شح ِد ْبِن عحبَ ْيِد هللِا قَاَل: َحدَّ ْبنح محْسِلٍم،   َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح حمحَمَّ
َريْ َرَة، أَنَّهح َكاَن َعَلى ََتِْر الصََّدَقِة فَ َوَجَد أَثَ َر َكفٍّ َكأَ  تَ وَكِِّل، َعْن َأيب هح نَّهح َقْد َأَخَذ ِمْنهح َفذََكَر َذِلَك ِللنَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َعْن َأيب اْلمح

ٍد َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  َحمَّ َرَك ِلمح َذهح؟« قحْل: سحْبَحاَن َمْن َسخَّ ٌّ َوَسلََّم فَ َقاَل: »تحرِيدح َأْن ََتْخح : »فَِإَذا ِجّنِّ َريْ َرَة: فَ قحْلتح  أَبحو هح
َا َأَخْذتحهح    قَائِمٌ  ، فََأَخْذتحهح أِلَْذَهَب ِبِه ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم« فَ َقاَل: »ِإُنَّ أِلَْهِل بَ ْيٍت ف حَقَراَء ِمَن اجلِْنِّ َوَلْن َأعحوَد« َبنْيَ َيَديَّ

َرَك قَاَل: »فَ َعاَد َفذََكْرتح َذِلَك ِللنَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّ  ْبَحاَن َما َسخَّ : نَ َعْم فَ َقاَل: " قحْل سح َذهح؟« فَ قحْلتح َم« فَ َقاَل: »تحرِيدح َأْن َتَْخح
: »فَِإَذا َأاَن ِبِه فََأرَْدتح َأْن َأْذَهَب ِبِه ِإىَل النَِّبِّ َصلَّ  ٍد َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فَ قحْلتح َحمَّ َهَدين َأْن اَل يَ عحوَد ى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َعاِلمح

َذهح؟«   َتَْخح َأْن  »تحرِيدح  فَ َقاَل:  َوَسلََّم«  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  لِلنَِّبِّ  َذِلَك  َفذََكْرتح  َعاَد  ُثحَّ  َما َفرَتَْكتحهح،  سحْبَحاَن  »قحْل  فَ َقاَل:  نَ َعْم   : فَ قحْلتح
ٍد َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم« فَ قحلْ  َحمَّ َرَك ِلمح : »َعاَهْدَتِّن َفَكَذْبَت َوعحْدَت، أَلَْذَهََبَّ ِبَك ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاح َسخَّ : فَِإَذا َأاَن ِبِه فَ قحْلتح تح

ا ِمَن  أحنْ َثى  َواَل  ذََكٌر  يَ ْقرْبَك  مَلْ  نَّ  ق حْلتَ هح ِإَذا  أحَعلِّْمَك َكِلَماٍت  َعّنِّ  »َخلِّ  فَ َقاَل:  َوَسلََّم«  ق حلْ َعَلْيِه   » اْلَكِلَماِت؟ جلِْنِّ َهؤحاَلِء  َوَما   : تح
َريْ َرَة: »َفَخلَّْيتح َعْنهح َفذََكْرتح   لِّ َصَباٍح َوَمَساٍء« قَاَل أَبحو هح ْرِسيِّ اقْ َرْأَها ِعْنَد كح َذِلَك ِللنَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم« قَاَل: »آيَةح اْلكح

 َك«فَ َقاَل َل: »َأَوَما َعِلْمَت أَنَّهح َكَذلِ 
 قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ 

َأْصحَ   *س[[ ]438]   -  7974 ِمْن  ٍل  رَجح َعْن  احلََْسِن،  َأيب  محَهاِجٍر  َعْن  َعَوانََة،  أَبحو  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َسِعيٍد  ْبنح  َبةح  ق حتَ ي ْ اِب  َأْخرَباََن 
ْنتح َأِسريح َمَع ال اًل يَ ْقَرأح }قحْل اَي أَي َُّها اْلَكاِفرحوَن{ ]الكافرون: النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: كح نَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسِمَع رَجح

َو هللاح َأَحٌد فَ قَ 1 ْرِك« ُثحَّ ِسْراَن َفَسِمَع آَخَر يَ ْقَرأح قحْل هح  ا فَ َقْد غحِفَر َلهح« اَل: »َأمَّا َهذَ [ َحَّتَّ َخَتَمَها قَاَل: »َقْد بَِرَئ َهَذا ِمَن الشِّ
 . حديث صحيح (:16605# قال شعيب في تخريج المسند )

 الْأَمْرُ بِتَعَلُّمِ الْقُرْآنِ وَالْعَمَلِ بِهِ 
ثَ َنا محوَسى ْبنح  َأْخرَباََن    *س[[ ]439]  -  7980 َباٍب قَاَل: َحدَّ ثَ َنا زَْيدح ْبنح حح ْعتح َأيب  اْلَقاِسمح ْبنح زََكِرايَّ قَاَل: َحدَّ َعِليٍّ قَاَل: مسَِ

وا اْلقحْرآنَ  : قَاَل َرسحولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »تَ َعلَّمح ْعتح عحْقَبَة ْبَن َعاِمٍر يَ قحولح : مسَِ َوتَ َغنُّوا ِبِه َواقْ تَ نحوهح، َوالَِّذي نَ ْفِسي   يَ قحولح
 يف اْلَعْقِل« بَِيِدِه هَلحَو َأَشدُّ تَ َفلًُّتا ِمَن اْلَمَخاِض 
 إسناده صحيح. (:17317# قال شعيب في تخريج المسند )

ثَ َنا ق حَباثح ْبنح َرزِيٍن أَبحو َها  *س[ [ ]440]   -   7981 ْقِرِئ قَاَل: َحدَّ ، َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح َنْصٍر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن يَزِيَد اْلمح ِشٍم اللَّْخِميُّ
مسَِ  قَاَل:  ِمْصَر  َأْهِل  اْلمَ ِمْن  يف  لحوًسا  جح نَّا  : كح يَ قحولح اجْلحَهِّنَّ  َعاِمٍر  ْبَن  عحْقَبَة  ْعتح  مسَِ  : يَ قحولح اللَّْخِميَّ  َراَبٍح  ْبَن  َعِليَّ  نَ ْقَرأح  ْعتح  ْسِجِد 

اَل  السَّ َعَلْيِه  فَ َرَدْداَن  َفَسلََّم  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  َرسح َنا  َعَلي ْ َفَدَخَل  َوالَِّذي  اْلقحْرآَن  َواقْ تَ نحوهح،  هللِا  وا ِكَتاَب  »تَ َعلَّمح فَ َقاَل:  َم 
ٍد بَِيِدِه هَلحَو َأَشدُّ تَ َفلًُّتا ِمَن اْلِعَشاِر يف اْلعحقحِل«   نَ ْفسح حمحَمَّ

 إسناده صحيح. (:17317# قال شعيب في تخريج المسند )
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 التَّغَنِّي بِالْقُرْآنِ 
دح ْبنح َحاِتٍِ قَاَل: َأْخرَباََن َحبَّانح قَاَل: َأْخرَباََن َعْبدح هللِا، َعْن ق حَباَث ْبِن َرزِيٍن، عَ   *س[[ ]441]  -  7995 ْن َعِليِّ ْبِن  َأْخرَباََن حمحَمَّ

وا ِكَتاَب هللِا وَ  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »تَ َعلَّمح ٍد بَِيِدِه  َراَبٍح، َعْن عحْقَبَة ََنَْوهح: قَاَل َرسح ْوا ِبِه فَ َوالَِّذي نَ ْفسح حمحَمَّ وهح َوتَ َغن َّ تَ َعاَهدح
 هَلحَو َأَشدُّ تَ َفلًُّتا ِمَن اْلَمَخاِض يف اْلعحقحِل«

 إسناده صحيح. (:17317# قال شعيب في تخريج المسند )
 الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ 

َبةح ْبنح [ ]442] -  8039 َريْ َرَة،  س[ َأْخرَباََن ق حتَ ي ْ ثَ َنا أََنسح ْبنح ِعَياٍض، َعْن َأيب َحازٍِم، َعْن َأيب َسَلَمَة، َعْن َأيب هح َسِعيٍد قَاَل: َحدَّ
َعِة َأْحرحفٍ  وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »أحْنِزَل اْلقحْرآنح َعَلى َسب ْ ْفٌر« ،َأنَّ َرسح  اْلِمَراءح يف اْلقحْرآِن كح

)  أخرج  # الثاني  شطره  داود  )  (.4603أبو  المسند  في  أحمد  اإلمام  شعيب:  7989ورواه  وقال  شرط (،  على  صحيح  إسناده 
 الشيخين. 
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 فَضْلُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اهللُ عَنْهُ 
8055   -   [443[ ن حعَ   * س[[  َعْن  نَِبيَط،  ْبِن  َسَلَمَة  َعْن  الرَّمْحَِن،  َعْبِد  ْبنح  َْيدح  محح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َسِعيٍد  ْبنح  َبةح  ق حتَ ي ْ َعْن َأْخرَباََن  ْيٍم، 

: »ِسيَفاِن يف نَِبيَط، َعْن َساملِِ ْبِن عحبَ ْيٍد قَاَل: وََكاَن ِمْن َأْصَحاِب الصُّفَِّة قَاَل: قَاَلِت اأْلَْنَصارح: ِمنَّا َأِمريٌ  ْم َأِمرٌي قَاَل عحَمرح ، َوِمْنكح
يَ قحولح  }ِإْذ   : الثَّاَلثح َهِذِه  َلهح  َمْن   " فَ َقاَل:  َبْكٍر«  َأيب  بَِيِد  َأَخَذ  َيْصلحَحاِن، ُثحَّ  اَل  ِإًذا  َواِحٍد،  ]التوبة:  ِغْمٍد  ِلَصاِحِبِه{  َمْن  40   :]

[ َمَع َمْن؟ ُثحَّ اَبيَ َعهح " ُثحَّ قَاَل: »اَبِيعحوا، فَ َبايََع 40[ َمْن َهحَا؟ }ِإنَّ هللَا َمَعَنا{ ]التوبة:  40َصاِحبحهح؟ }ِإْذ َهحَا يف اْلغَاِر{ ]التوبة:  
َعٍة َوَأُْجََلَها«   النَّاسح َأْحَسَن بَ ي ْ

  وَالنِّسَاءِ مَنَاقِبُ أَصْحَابِ رَسُولِ اهللِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ 

 فَضَائِلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اهللُ عَنْهُ 
ثَ َنا محوَسى اجْلحَهِّنُّ قَاَل: َدَخْلتح   *س[ [ ]444]  -   8087 ثَ َنا ََيََْي ْبنح َسِعيٍد قَاَل: َحدَّ َعَلى   َأْخرَباََن َعْمرحو ْبنح َعِليٍّ قَاَل: َحدَّ

، فَ َقاَل هَلَا رَِفيِقي: ِعنْ  وَل هللِا َصلَّى هللاح فَاِطَمَة بِْنِت َعِليٍّ ثَ ْتِّن َأمْسَاءح بِْنتح عحَمْيٍس، َأنَّ َرسح ِدَك َشْيٌء َعْن َواِلِدَك، محثْ َبٌت قَاَلْت: َحدَّ
: »أَْنَت ِمّنِّ مبَْنزَِلِة َهارحوَن ِمْن محوَسى، ِإالَّ أَنَّهح اَل َنِبَّ بَ ْعِدي«   َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِلَعِليٍّ

 . إسناده صحيح (:27081في تخريج المسند )# قال شعيب 
، َعْن َسْعٍد، َعِن ابْ   * س[[ ]445]   - 8088 ثَ َنا اأْلَْعَمشح ثَ َنا أَبحو محَعاِويََة قَاَل: َحدَّ دح ْبنح اْلَعاَلِء قَاَل: َحدَّ ِن ب حَرْيَدَة، َأْخرَباََن حمحَمَّ

ْنتح َولِيَّهح، فَ َعِليٌّ َولِيُّهح« َعْن أَبِيِه قَاَل: قَاَل َرسحولح هللِا َصلَّى هللاح َعَليْ   ِه َوَسلََّم: »َمْن كح
 إسناده صحيح على شرط الشيخين. (:22945# قال شعيب في تخريج المسند )

أَ   *س[[ ]446]   -   8089 ْبنح  اْلَمِلِك  َعْبدح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  ن حَعْيٍم  أَبحو  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َسْيٍف  ْبنح  َلْيَمانح  سح َداوحَد  أَبحو  َغِنيََّة َأْخرَباََن  يب 
عَ  َمَع  َخَرْجتح  قَاَل:  ب حَرْيَدَة  َعْن  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  َبرْيٍ،  جح ْبِن  َسِعيِد  َعْن  احْلََكمح،  ثَ َنا  َحدَّ َجْفَوًة  قَاَل:  ِمْنهح  فَ َرأَْيتح  اْلَيَمِن،  ِإىَل  ِليٍّ 

ولح هللِا صَ  هح قَاَل:  فَ َقِدْمتح َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: " َفذََكْرتح َعِليًّا فَ تَ نَ قَّْصتحهح، َفَجَعَل َرسح لَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ تَ َغريَّح َوْجهح
ْنتح َمْواَلهح فَ َعِليٌّ َمْواَل اَي ب حَرْيَدةح »أََلسْ  وَل هللِا قَاَل: »َمْن كح : بَ َلى اَي َرسح ْؤِمِننَي ِمْن أَنْ فحِسِهْم« ق حْلتح  هح«تح َأْوىَل اِبْلمح

 إسناده صحيح على شرط الشيخين. (:22945# قال شعيب في تخريج المسند )
ثَ َنا محْعَتِمرح    * س[[ ]447]   -   8094 اِب قَاَل: َحدَّ ثَ َنا عحَمرح ْبنح َعْبِد اْلَوهَّ َلْيَماَن، َأْخرَباََن اْلَعبَّاسح ْبنح َعْبِد اْلَعِظيِم قَاَل: َحدَّ ْبنح سح

، َعْن ِعْمَراَن ْبِن َحِصنٍي، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيهِ  بُّ هللَا َعْن أَبِيِه، َعْن َمْنصحوٍر، َعْن رِْبِعيٍّ اًل َيِح  َوَسلََّم قَاَل: " أَلحْعِطنَيَّ الرَّايََة رَجح
َو َأْرَمدح فَ َفَتَح هللاح َعَلى يَ ْعِّن َيَدْيهِ  بُّهح هللاح َوَرسحولحهح« َفَدَعا َعِليًّا، َوهح وَلهح َأْو قَاَل: »َيِح  َوَرسح

ِد بْ  *س[[ ]448]  -  8096 َنَة، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن َأيب َجْعَفٍر، حمحَمَّ َلْيَماَن َعِن اْبِن عحيَ ي ْ ِد ْبِن سح ِن َعِليٍّ قَ َرْأتح َعَلى حمحَمَّ
ِعنْ  نَّا  قَاَل: كح أَبِيِه  َعْن  َمرًَّة  يَ قحْل  َومَلْ  أَبِيِه،  َعْن  َوقَّاٍص،  َأيب  ْبِن  َسْعِد  ْبِن  ِإبْ َراِهيَم  قَ ْوٌم َعْن  َوِعْنَدهح  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  النَِّبِّ  َد 

وا َتاَلَومحوا فَ َقالحوا: َوهللِا َما َأَخَرَجَنا َوَأْدخَ  ا َخَرجح وا، فَ َلمَّ ا َدَخَل َخَرجح ، فَ َلمَّ لحوٌس، َفَدَخَل َعِليٌّ َلهح، فَ َرَجعحوا َفَدَخلحوا فَ َقاَل: »َوهللِا جح
ْم«َما َأاَن َأْدَخْلتح  ْم، َبِل هللِا َأْدَخَلهح َوَأَخَرَجكح  هح َوَأْخَرْجتحكح

 فَضَائِلُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اهللُ عَنْهُ 
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دح ْبنح َعِليٍّ قَاَل: َأيب، َأْخرَباََن قَالَ   * س[ [ ]449]   -   8103 دح ْبنح َحاِتِِ ْبِن ن حَعْيٍم قَاَل: َأْخرَبين حمحَمَّ : َأْخرَباََن َعْبدح هللِا،  َأْخرَباََن حمحَمَّ
َباَن، َعْن َخاِلِد ْبِن مسحَرْيٍ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َراَبٍح، َعْن َأيب قَ َتاَدَة، َأنَّ َرسح  وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َصِعَد  َعِن اأْلَْسَوِد ْبِن َشي ْ

َناِدَي َأْن ي حَناِدَي الصَّ  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »ََثَب َخرَبٌ، ََثَب َخرَبٌ، ََثَب َخرَبٌ، َأاَل  اْلِمْنرَبَ فََأَمَر اْلمح اَلةح َجاِمَعٌة فَ َقاَل َرسح
، َلِكنَّ زَْيًدا أحِصيَب   وَّ ْم َهَذا اْلغَاِزي؟ ِإهنَّحمح اْنطَِلقحوا َحَّتَّ ِإَذا َلقحَوا اْلَعدح ْم َعْن َجْيِشكح فَاْستَ ْغِفرحوا َلهح، ُثحَّ َأَخَذ اللَِّواَء َشِهيًدا،  أحْخرِبحكح

ال َأَخَذ  ُثحَّ  َلهح،  فَاْستَ ْغِفرحوا  َهاَدِة،  اِبلشَّ َلهح  َأْشَهدح  َأاَن  فَ قحِتَل َشِهيًدا،  اْلَقْوِم  َعَلى  َفَشدَّ  َقَدَمْيِه َجْعَفٌر  فَأَثْ َبَت  َرَواَحَة  ْبنح  هللِا  لَِّواَء َعْبدح 
ولح هللِا صَ َحَّتَّ أحِصيَب َشِهيًدا فَ  ْن ِمَن اأْلحَمَراِء فَ َرَفَع َرسح لَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم اْستَ ْغِفرحوا َلهح، ُثحَّ َأَخَذ اللَِّواَء َخاِلدح ْبنح اْلَولِيِد، َومَلْ َيكح

يحوِفَك، فَانْ َتِصْر ِبِه فَ يَ ْوَمِئٍذ مسحَيَّ خَ  مَّ َهَذا َسْيٌف ِمْن سح َعْيِه« َوقَاَل: »اللهح  اِلٌد َسْيَف هللِا« َضب ْ
 (: إسناده صحيح.7048# قال شعيب في تخريج صحيح ابن حبان )

 فَضَائِلُ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ابْنَيْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اهللُ عَنْهُمَا وَعَنْ أَبَوَيْهِمَا 
َحدَّ   *س[[ ]450]   -   8109 قَاَل:  َمْسعحوٍد  ْبنح  ِإمْسَاِعيلح  بَ ْعِض َأْخرَباََن  َعْن  احلََْسِن،  َعِن  َعْن َأْشَعَث،  احْلَاِرِث،  ْبنح  َخاِلدح  ثَ َنا 

ِه َوَسلََّم: " خَيْطحبح َواحلََْسنح َعَلى َفِخِذِه  َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْعِّن أََنًسا قَاَل: َلَقْد رَأَْيتح َرسحوَل هللِا َصلَّى هللاح َعَليْ 
مَّ ِإيّنِ أحِحبُّهح فََأِحبَّهح« قَاَل َوي َ فَ ي َ  : »اللهح َقبِّلحهح فَ يَ قحولح و َأْن يحْصِلَح ِبِه َبنْيَ ِفئَ َتنْيِ ِمْن َتَكلَّمح َما َبَدا َلهح ُثحَّ ي حْقِبلح َعَلْيِه فَ ي ح : »ِإيّنِ أَلَْرجح قحولح

 أحمَّيِت«
8111   -   [451[ بَ ْعضِ   *س[[  َعْن  احلََْسِن،  َعِن   ، َأْشَعثح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َخاِلٌد  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  اأْلَْعَلى  َعْبِد  ْبنح  دح  حمحَمَّ  َأْخرَباََن 

َدَخْلتح  َا  رحمبَّ َأْو  َدَخْلتح  قَاَل:  َماِلٍك  ْبَن  أََنَس  يَ ْعِّن  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  النَِّبِّ  عَ َأْصَحاِب  َعَلْيِه    هللاح  َصلَّى  هللِا  وِل  َرسح َلى 
: »َرَْيَاَنيِتَّ ِمْن َهِذِه اأْلحمَِّة«  َوَسلََّم، َواحلََْسنح َواحْلحَسنْيح يَ تَ َقلََّباِن َعَلى َبْطِنِه قَاَل: َويَ قحولح

ثَ َنا عحبَ ْيدح هللِا قَ   *س[ [ ]452]  -  8114 اَل: َأْخرَباََن َعِليُّ ْبنح َصاِلٍح، َعْن َعاِصٍم، َعْن ِزرٍّ،  َأْخرَباََن احلََْسنح ْبنح ِإْسَحاَق قَاَل: َحدَّ
 َعَلى َظْهرِِه فَِإَذا َأرَادحوا َأْن مَيْنَ عحوَهحَا َعْن َعْبِد هللِا قَاَل: َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يحَصلِّي فَِإَذا َسَجَد َوَثَب احلََْسنح َواحْلحَسنْيح 

َما يف ِحْجرِِه ُثحَّ قَاَل: »َمْن َأَحبَِّّن فَ ْليحِحبَّ َهَذْيِن« َأَشاَر إِ  ا َصلَّى َوَضَعهح  لَْيِهْم َأْن َدعحوَهحَا فَ َلمَّ
 .إسناده حسن(: 6970# قال شعيب في تخريج صحيح ابن حبان )

 الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اهللُ عَنْهُ 
8118  -  [453[ الت َّ   *س[[  طَْلَحَة  ْبنح  دح  حمحَمَّ ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  هللِا  َعْبِد  ْبنح  َعِليُّ  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  خَمَْلٍد  ْبنح  َْيدح  محح قَاَل:  َأْخرَباََن  ْيِميُّ 

َسيِِّب، َعْن َسْعِد ْبِن َأيب َوقَّاٍص قَاَل: قَاَل رَ  َهْيٍل، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلمح ثَ َنا اَنِفٌع أَبحو سح ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِلْلَعبَّاِس ْبِن  َحدَّ سح
طَِّلِب َأْجَودح ق حَرْيٍش َكفًّا َوَأْوَصلحَها« طَِّلِب: »َهَذا اْلَعبَّاسح ْبنح َعْبِد اْلمح  َعْبِد اْلمح

وهو محمد   -لْتيميإسناده حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غيَر محمد بن طلحة ا  (:1610# قال شعيب في تخريج المسند )
 فمن رجال ابن ماجه والنسائي، وهو صدوق. -بن طلحة بن عبد الرحمن بن عبد هللا، المعروف بابن الطويل

 زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ رَضِيَ اهللُ عَنْهُ 
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ثَ َنا َواِئلح ْبنح َداوحَد قَاَل:  * س[[ ]454]   -  8126 دح ْبنح عحبَ ْيٍد قَاَل: َحدَّ ثَ َنا حمحَمَّ َلْيَماَن قَاَل: َحدَّ ،   َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح سح ْعتح اْلَبِهيَّ مسَِ
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم زَْيَد   : َما بَ َعَث َرسح ثح َأنَّ َعاِئَشَة، َكاَنْت تَ قحولح ْبَن َحارِثََة يف َجْيٍش َقطُّ ِإالَّ َأمََّرهح َعَلْيِهْم، َوَلْو بَِقَي َيحَدِّ

 بَ ْعَدهح اَلْسَتْخَلَفهح  
ْحَمِن: »اْسُم اْلَبِهيِ  َعْبُد هللِا« #  َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ

 إسناده حسن إن صح سماع البهي من عائشة  (:26410# قال شعيب في تخريج المسند )
 عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ رَضِيَ اهللُ عَنْهُ زَيْدُ بْنُ  

ثَ َنا ِهَشامح ْبنح عح [ ]455] -  8131 ثَ َنا أَبحو أحَساَمَة قَاَل: َحدَّ ْرَوَة، َعْن خت س[ َأْخرَباََن احْلحَسنْيح ْبنح َمْنصحوِر ْبِن َجْعَفٍر قَاَل: َحدَّ
مح اْليَ ْوَم   أَبِيِه، َعْن َأمْسَاَء بِْنِت َأيب َبْكٍر قَاَلْت: رَأَْيتح  : »َما ِمْنكح َو يَ قحولح َو محْسَنٌد َظْهَرهح ِإىَل اْلَكْعَبِة َوهح زَْيَد ْبَن َعْمِرو ْبِن ن حَفْيٍل َوهح

وَ  قَاَلْت:  ِإبْ َراِهيَم  ِدينح  َوِديِّن  ِإبْ َراِهيَم،  ِإَلهح  ِإهلَِي   : يَ قحولح وََكاَن  َغرْيِي«  ِإبْ َراِهيَم  ِديِن  َعَلى  النَّ َأَحٌد  َوَسلََّم ذََكرحهح  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  ِبُّ 
َعثح يَ ْوَم اْلِقَياَمِة أحمًَّة َوْحَدهح بَ ْيِّن َوَبنْيَ ِعيَسى«   فَ َقاَل: »ي حب ْ

ِد ْبِن َعْمٍرو، َعْن َأيب َسَلَمَة بْ   *س[[ ]456]  -  8132 ثَ َنا أَبحو أحَساَمَة، َعْن حمحَمَّ ِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َأْخرَباََن محوَسى ْبنح ِحَزاٍم قَاَل: َحدَّ
ولح   َو  َوََيََْي ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َحاِطٍب، َعْن أحَساَمَة ْبِن زَْيٍد، َعْن زَْيِد ْبِن َحارِثََة قَاَل: َخَرَج َرسح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: " َوهح

ولح هللِا َصلَّى محْرِديف ِإىَل نحصحٍب ِمَن اأْلَْنَصاِب َفَذَِبَْنا َلهح شَ  ْفَرتَِنا، ُثحَّ َأقْ َبَل َرسح اًة، ُثحَّ َصنَ ْعَناَها َلهح َحَّتَّ ِإَذا َنِضَجْت َجَعْلَناَها يف سح
نَّا أبَِْعَلى اْلوَ  َة َحَّتَّ ِإَذا كح ِم َمكَّ َو محْرِديف يف يَ ْوٍم َحارٍّ ِمْن َأايَّ َهحَا    اِدي َلِقَيهح هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َيِسريح َوهح زَْيدح ْبنح َعْمِرو ْبِن ن حَفْيٍل، َفَحيَّا َأَحدح

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما َل َأَرى قَ ْوَمَك َقدْ  َشِنفحوا َلَك« فَ َقاَل: َأمَّا َوهللِا ِإنَّ َذِلَك   اْْلَخَر بَِتِحيَِّة اجْلَاِهِليَِّة فَ َقاَل َلهح َرسح
اَنئَِرٍة   أَ لَِبَغرْيِ  َعَلى  َقِدْمتح  َحَّتَّ  يَن  الدِّ َهَذا  أَبْ َتِغي  َفَخَرْجتح  َضاَلَلٍة،  َعَلى  ْم  َأرَاهح َوَلِكّنِّ  ِإلَْيِهْم،  ِمّنِّ  فَ َوَجْدِتححْم َكاَنْت  يَ ْثِرَب  ْحَباِر 

َفَخَرْجتح   أَبْ َتِغي،  الَِّذي  ْيِن  اِبلدَّ َهَذا  »َما   : ق حْلتح ِبِه  وَن  َويحْشرِكح هللَا،  وَن  هللَا يَ ْعبحدح وَن  يَ ْعبحدح فَ َوَجْدِتححْم  َخْيرَبَ  َأْحَباِر  َعَلى  َأْقَدَم  َحَّتَّ 
ْيِن الَِّذي أَبْ َتِغي، َفَخَرْجتح َحَّتَّ َقِدْمتح َعَلى َأْحَباِر َفَدٍك فَ وَ  : َما َهَذا اِبلدَّ وَن ِبِه« فَ قحْلتح وَن ِبِه َويحْشرِكح وَن هللَا َويحْشرِكح َجْدِتححْم يَ ْعبحدح

: وَن هللَا  فَ قحْلتح ْيِن الَِّذي أَبْ َتِغي، َخَرْجتح َحَّتَّ َأْقَدَم َعَلى َأْحَباِر أَيْ َلَة فَ َوَجْدِتححْم يَ ْعبحدح : َما َهَذا »َما َهَذا اِبلدَّ وَن ِبِه« فَ قحْلتح َويحْشرِكح
اِم: »أََتْسَأَل َعنْ  ْيِن الَِّذي أَبْ َتِغي، فَ َقاَل َل َحرْبٌ ِمْن َأْحَباِر الشَّ  ِديٍن َما نَ ْعَلمح َأَحًدا يَ ْعَبدح هللَا ِبِه ِإالَّ َشْيًخا اِبجْلَزِيَرِة؟ َفَخَرْجتح اِبلدَّ

لَّ َمْن رَأَْيَت يف َضاَلٍل ِإنََّك َتْسَألح عَ  َو ِدينح هللِا َوِدينح َماَل فَ َقِدْمتح َعَلْيِه فََأْخرَبْتحهح اِبلَِّذي َخَرْجتح َلهح« فَ َقاَل: ِإنَّ كح ِئَكِتِه،  ْن ِديٍن هح
ْقهح َواتَِّبْعهح َوآِمْن مبَا َجاَء بِ  َو َخارٌِج َيْدعحو ِإلَْيِه، اْرِجْع َفَصدِّ ولح هللِا َوَقْد َخَرَج يف َأْرِضَك َنِبٌّ َأْو هح ، َوَأاَنَخ َرسح ِه، فَ َلْم أحِحسَّ نَِبيًّا بَ ْعدح

اةح َذَِبْنَ   َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَبِعرَي الَِّذي ََتَْتهح،  َواءح فَ َقاَل: »َما َهَذا؟« ق حْلَنا: َهِذِه الشَّ ْفَرَة الَّيِت َكاَن ِفيَها الشِّ ْمَنا ِإلَْيِه السُّ اَها  ُثحَّ َقدَّ
ًئا ذحِبَح ِلَغرْيِ هللِا، ُثحَّ تَ َفرَّقْ َنا، وََكاَن َصَنَماِن ِمْن َنحَ  اٍس ي حَقالح هَلحَما ِإَسافح َواَنئَِلةح، َفطَاَف لَِنْصِب َكَذا وََكَذا، فَ َقاَل: ِإيّنِ اَل آِكلح َشي ْ

ولح هللِا َصلَّى هللاح  ا َمَرْرتح َمَسْحتح ِبِه فَ َقاَل َرسح ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َوطحْفتح َمَعهح، فَ َلمَّ هح« َوطحْفَنا  َرسح  َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَل ََتَسَّ
هح َأمَلْ ت حنْ فَ قحْلتح يف نَ ْفِسي: أَلَمَ  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَل ََتَسَّ : َفَمَسْحتحهح فَ َقاَل َرسح نَّهح أَْنظحرح َما يَ قحولح َه« قَاَل: فَ َوالَِّذي سَّ

نْ َزَل َعَلْيِه اْلِكَتاَب قَاَل: َوَماَت زَْيدح ْبنح َعْمِرو ْبِن ن حَفْيٍل َأْكَرَمهح َوأَنْ َزَل َعَلْيِه اْلِكَتاَب َما اْستَ َلَم َصَنًما َحَّتَّ َأْكَرَمهح اِبلَِّذي َأْكَرَمهح، َوأَ 
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َيَِْت  َعَث النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل َرسح   يَ ْوَم اْلِقَياَمِة أحمًَّة َوْحَدهح« قَ ْبَل َأْن ي حب ْ



142 
 

 بْنُ مُعَاذٍ سَيِّدُ الْأَوْسِ رَضِيَ اهللُ عَنْهُ سَعْدُ  
ِد ْبِن َصاِلٍح، َوأَ   * س[[ ]457]   -  8166 َباَرِك قَاَل: َأْخرَباََن أَبحو َعاِمٍر، َعْن حمحَمَّ دح ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن اْلمح ْخرَباََن َهارحونح َأْخرَباََن حمحَمَّ

ِد ْبِن َصاِلٍح، َعْن َسْعِد ْبِن ِإبْ َراِهيَم، َعْن َعاِمِر ْبِن َسْعٍد، َعْن أَبِيِه، َأنَّ َسْعًدا، حَ ْبنح َعْبِد هللِا قَاَل: َأْخرَباََن أَبحو   َكَم َعاِمٍر، َعْن حمحَمَّ
ْم، َوَأنْ  لُّ َمْن َجَرْت َعَلْيِه اْلَمَواِسي، َوَأْن تحْسىَب َذرَارِي ُّهح ْم كح هح َم َأْمَواهلححْم َفذََكَر َذِلَك ِللنَِّبِّ َصلَّى   َعَلى َبِّن ق حَرْيظََة: َأْن ي حَقتََّل ِمن ْ ت حَقسَّ

ْكَم هللِا الَِّذي َحَكَم ِبِه فَ ْوَق َسْبِع مَسََواتِِه«   هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: »َلَقْد َحَكَم ِفيِهْم حح
 إسناده حسن  :12/131# قال شعيب في تخريج سير أعالم النبالء 

ِد ْبِن َعْمٍرو، َعْن ََيََْي ْبنِ   *س[ [ ]458]  -  8167 َرْيٍث قَاَل: َأْخرَباََن اْلَفْضلح ْبنح محوَسى، َعْن حمحَمَّ  َسِعيٍد،  َأْخرَباََن احْلحَسنْيح ْبنح حح
َو اْبنح اهْلَاِد، َعْن محَعاِذ ْبِن رِفَاَعَة ْبِن رَاِفٍع، َعْن َجاِبرِ  ولح هللِا َصلَّى هللاح َويَزِيَد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن أحَساَمَة َوهح  ْبِن َعْبِد هللِا قَاَل: قَاَل َرسح

، َوف حتَِّحْت َلهح أَب ْ  : »ِإنَّ َهَذا اْلَعْبَد الصَّاِلَح ََتَرََّك َلهح اْلَعْرشح َو يحْدَفنح َماِء«َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَسْعٍد َوهح  َوابح السَّ
 .إسناد فيه انقطاع، فإن معاذ بن رفاعة لم يسمعه من جابر صحيح لغيره، وهذا (:14505# قال شعيب في تخريج المسند )

8168  -  [459[ سَ   *س[ [  َأيب  َعْن  َنْضَرَة،  أَبحو  َثِّن  قَاَل: َحدَّ َعْوٍف  َعْن  ََيََْي،  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  ِإبْ َراِهيَم  ْبنح  يَ ْعقحوبح  ِعيٍد  َأْخرَباََن 
، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيهِ   َوَسلََّم قَاَل: »اْهتَ زَّ اْلَعْرشح ِلَمْوِت َسْعِد ْبِن محَعاٍذ«  اخْلحْدِريِّ
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة: هو   (:11184# قال شعيب في تخريج المسند )

 المنذر بن مالك العبدي، فمن رجال مسلم.
 اهللُ عَنْهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ رَضِيَ  

8171   -   [460[ ََثِبتح   * س[[  َخَطَب  قَاَل:  أََنٍس  َعْن  َْيٌد،  محح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َخاِلٌد  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َثَّنَّ  اْلمح ْبنح  دح  حمحَمَّ ْبنح  َأْخرَباََن   
َُنْنَ  ِمَّا  »َُنْنَ عحَك  فَ َقاَل:  اْلَمِديَنَة  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  وِل هللِا  َمْقَدَم َرسح ُشَّاٍس  ْبِن  قَاَل:  قَ ْيِس  لََنا؟«  َفَما  َوَأْواَلَداَن،  ِمْنهح أَنْ فحَسَنا  عح 

 »اجْلَنَّةح« قَاَل: »َرِضيَنا« 
 قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. #

 حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ رَضِيَ اهللُ عَنْهُ 
ثَ َنا َعْبدح الرَّزَّاِق قَاَل: َأْخرَباََن َمْعَمٌر، َوَأْخرَباََن ِإْسَحاقح    * س[[ ]461]  -   8176 دح ْبنح رَاِفٍع قَاَل: َحدَّ ْبنح ِإبْ َراِهيَم قَاَل:  َأْخرَباََن حمحَمَّ

، َعْن َعْمَرَة، َعْن َعاِئشَ  ثَ َنا َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهِريِّ َة، َعْن َرسحوِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ُنْتح َأْخرَباََن َعْبدح الرَّزَّاِق قَاَل: َحدَّ
: »ِقَراَءةح َمْن َهَذا؟« َفِقيَل: ِقَراَءةح َحارِ  ولح هللِا َصلَّى فَ َرأَيْ تحِّن يف اجْلَنَِّة، َفَسِمْعتح َصْوَت ِقَراَءٍة ت حْقَرأح« فَ قحْلتح ْعَماِن قَاَل َرسح ثََة ْبِن الن ُّ

ِه« َواللَّْفظح إَلِ هللاح َعلَ   ْسَحاقَ ْيِه َوَسلََّم: »َكَذاَك اْلرِبُّ، َكَذاَك اْلرِبُّ، َكَذاَك اْلرِبُّ، وََكاَن ِمْن أَبَِّر النَّاِس أبِحمِّ
 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين  (:24080# قال شعيب في تخريج المسند )

دح ْبنح َنصْ [ ]462]  -  8177 َلْيَماَن،  س[ َأْخرَباََن حمحَمَّ َثِّن أَبحو َبْكٍر، َعْن سح َلْيَماَن ْبِن ِباَلٍل قَاَل: َحدَّ ثَ َنا أَيُّوبح ْبنح سح ٍر قَاَل: َحدَّ
َريْ َرَة قَاَل: قَالَ  َسيِِّب، َعْن َأيب هح ٍد، َومحوَسى قَااَل: َأْخرَباََن اْبنح ِشَهاٍب، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلمح هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإيّنِ   النَِّبُّ َصلَّى  َعْن حمحَمَّ
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: »َمْن َهَذا؟« قَالحوا: َحارِ  ٍل اِبْلقحْرآِن« فَ قحْلتح ْعتح َصْوَت رَجح َنَما َأاَن ِفيَها مسَِ ْعَماِن »َكَذاَك اْلرِبُّ، َكَذاَك َأرَاين يف اجْلَنَِّة، فَ بَ ي ْ ثَةح ْبنح الن ُّ
 اْلرِبُّ، َكَذاَك اْلرِبُّ«

 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين  (:24080المسند ) # قال شعيب في تخريج
 أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ رَضِيَ اهللُ عَنْهُ 

ْعتح الرَّبِيَع ْبنَ [ ]463]   -  8182 َلْيَمانح ْبنح َعاِمٍر قَاَل: مسَِ ثَ َنا سح دح ْبنح ََيََْي ْبنح أَيُّوَب قَاَل: َحدَّ :   أََنٍس  س[ َأْخرَباََن حمحَمَّ يَ قحولح
ولح هللاِ   َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »أحِمْرتح َأْن أحْقرَِئَك  قَ َرْأتح اْلقحْرآَن َعَلى َأيب اْلَعالَِيِة َوقَ َرَأ أَبحو اْلَعالَِيِة َعَلى أحيبٍَّ َوقَاَل أحيَبٌّ: قَاَل َل َرسح

َناَك؟ قَاَل: »نَ َعْم« ف َ   َبَكى أحيَبٌّ قَاَل: »َواَل َأْدِري َشْوقًا، َأْو َخْوفًا« اْلقحْرآَن« قَاَل: َأَو ذحِكْرتح هح
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف من أجل مؤمل بن إسماعيل البصري، فهو ضعيف (:  21137# قال شعيب في تخريج المسند )

 لسوء حفظه، لكنه قد توبع.
ثَ َنا َيَْ [ ]464]  - 8183 َهْيٍل، َعْن َذرٍّ،  س[ َأْخرَباََن َعْمرحو ْبنح َعِليٍّ قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َسَلَمةح ْبنح كح ْفَيانح قَاَل: َحدَّ ثَ َنا سح ََي قَاَل: َحدَّ

ْوِم أحيَبُّ ْبنح ْجَر َفرَتََك آيًَة فَ َقاَل: »َأيف اْلقَ َعْن َسِعيِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن أَبْ َزى، َعْن أَبِيِه قَاَل: َصلَّى النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم اْلفَ 
َها«  يت ح وَل هللِا »َنِسيَت آيََة َكَذا وََكَذا، َأَو نحِسَخْت؟« قَاَل: »نحسِّ  َكْعٍب؟« فَ َقاَل: اَي َرسح

 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين  (:15365# قال شعيب في تخريج المسند )
 عَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ رَضِيَ اهللُ عَنْهُ 

ثَ َنا مَحَّاٌد قَاَل: َأْخرَباََن ََثبِ خت س[  [ ]465]   -   8188 ثَ َنا هَبْزح ْبنح َأَسِد قَاَل: َحدَّ ٌت، َعْن َأْخرَباََن أَبحو َبْكِر ْبنح اَنِفٍع قَاَل: َحدَّ
وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َضرْيٍ، َوَعبَّاَد ْبَن ِبْشٍر »َكااَن ِعْنَد َرسح َلٍة ظَْلَماَء ِحْنِدٍس، َفَخَرَجا ِمْن ِعْنِدِه،   أََنٍس، َأنَّ أحَسْيَد ْبَن حح يف لَي ْ

ا تَ َفرَّقَا َأَضاَءْت َعَصا اْْلَخِر«  فََأَضاَءْت َعَصا َأَحِدَِهَا، َفَجَعاَل مَيِْشَياِن ِبَضْوئَِها، فَ َلمَّ
 . إسناده صحيح على شرط مسلم (:12980# قال شعيب في تخريج المسند )

 رَوَاحَةَ رَضِيَ اهللُ عَنْهُ عَبْدُ اهللِ بْنُ  
َباَن، َعْن َخاِلِد ْبِن مسحَ   *س[[ ]466] -  8192 ثَ َنا اأْلَْسَودح ْبنح َشي ْ ، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن قَاَل: َحدَّ رْيٍ قَاَل:  َأْخرَباََن َعْمرحو ْبنح َعِليٍّ

ثَ َنا أَبحو  هح فَ َقاَل: َحدَّ تحهح وََكاَنِت اأْلَْنَصارح ت حَفقِّهح َنا َعْبدح هللِا ْبنح َراَبٍح فَأَتَ ي ْ وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه  َقِدَم َعَلي ْ ، فَاِرسح َرسح قَ َتاَدَة اأْلَْنَصاِريُّ
ْم زَْيدح ْبنح َحا ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َجْيَش اأْلحَمَراِء فَ َقاَل: َعَلْيكح رِثََة، فَِإْن أحِصيَب زَْيٌد َفَجْعَفرح ْبنح َأيب َوَسلََّم قَاَل: بَ َعَث َرسح

َأْرَهبح   طَاِلٍب، ْنتح  َما كح ي  َوأحمِّ أَْنَت  أبَِيب  فَ َقاَل:  َجْعَفٌر  فَ َوَثَب  َرَواَحَة،  ْبنح  هللِا  فَ َعْبدح  َجْعَفرح  أحِصيَب  زَْيًدا   فَِإْن  َعَليَّ  َتْستَ ْعِمَل  َأْن 
وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َصِعَد فَ َقاَل: »اْمِض، فَِإنََّك اَل َتْدِري يف َأيِّ َذِلَك َخرْيٌ؟« فَاْنطََلقحوا، فَ َلِبثحوا َما   َشاَء هللاح، ُثحَّ ِإنَّ َرسح

أحْخرِبح  »َأاَل  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  َرسح فَ َقاَل  َجاِمَعٌة  الصَّاَلةح  ي حَناَدى  َأْن  َوَأَمَر  ِإهنَّحمح اْلِمْنرَبَ،  اْلغَاِزي؟  َهَذا  ْم  َجْيِشكح َعْن  ْم  كح
« ُثحَّ َأَخَذ الرَّ انْ  ، فَأحِصيَب زَْيٌد َشِهيًدا، فَاْستَ ْغِفرحوا َلهح، فَاْستَ ْغَفَر َلهح النَّاسح وَّ ايََة َجْعَفرح ْبنح َأيب طَاِلٍب، َفَشدَّ َعَلى طَِلقحوا، فَ َلقحوا اْلَعدح

َهاَدِة، فَاْستَ ْغِفرحوا   َلهح، ُثحَّ َأَخَذ اللَِّواَء َعْبدح هللِا ْبنح َرَواَحَة، فَأَثْ َبَت َقَدَمْيِه َحَّتَّ قحِتَل َشِهيًدا، اْلَقْوِم َحَّتَّ قحِتَل َشِهيًدا، َأْشَهدح َلهح اِبلشَّ
نَ ْفَسهح، َأمََّر  َو  هح اأْلحَمَراِء  ِمَن  ْن  َيكح َومَلْ  اْلَولِيِد،  ْبنح  َخاِلدح  اللَِّواَء  َأَخَذ  ُثحَّ  َلهح،  هللاِ   فَاْستَ ْغِفرحوا  ولح  َرسح رََفَع  َوَسلََّم ُثحَّ  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى   
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وا ِإخْ  مَّ ِإنَّهح َسْيٌف ِمْن سحيحوِفَك، فَانْ َتَصَر ِبِه« ُثحَّ قَاَل: »اْنِفرحوا فََأِمدُّ َعْيِه ُثحَّ قَاَل: »اللهح ْم، َواَل خَيَْتِلَفنَّ َأَحٌد فَ نَ َفَر النَّاسح يف ِإْصب ح َواَنكح
 َحرٍّ َشِديٍد محَشاًة َورحْكَبااًن« 

 (: إسناده صحيح.7048# قال شعيب في تخريج صحيح ابن حبان )
ثَ َنا ابْ  * س[[ ]467]  -  8193 دح ْبنح محوَسى ْبنح َأْعنَيَ قَاَل: َحدَّ ثَ َنا حمحَمَّ ٍد قَاَل: َحدَّ دح ْبنح ََيََْي ْبنح حمحَمَّ نح ِإْدرِيَس،  َأْخرَباََن حمحَمَّ

: قَاَل َرسحولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَعْبِد هللِا ْبِن َرَواَحَة: »َلْو َحرَّْكَت بَِنا الرَِّكاَب«.َعْن ِإمْسَاِعيَل، َعْن قَ ْيٍس قَاَل: قَاَل    عحَمرح
: امْسَْع َوَأِطْع، قَاَل:   فَ َقاَل: َقْد تَ رَْكتح قَ ْوَل، قَاَل َلهح عحَمرح

 ]البحر الرجز[ 
مَّ َلْواَل أَْنَت َما اْهَتَديْ َنا َنا  اللهح قْ َنا َواَل َصلَّي ْ  ... َواَل َتَصدَّ

َنا  َنا ... َوثَ بِِّت اأْلَْقَداَم ِإْن اَلقَ ي ْ  فَأَْنزَِلْن َسِكيَنًة َعَلي ْ
: »َوَجَبْت«  مَّ اْرمَحْهح« فَ َقاَل عحَمرح ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »اللهح  فَ َقاَل َرسح

، َعْن ِإمْسَاِعيَل ْبِن َأيب َخاِلٍد، َعْن قَ ْيِس  َأْخرَباََن َأمحَْ  * س[[ ]468]  -  8194 ثَ َنا عحَمرح ْبنح َعِليٍّ دح ْبنح َأيب عحبَ ْيِد هللِا قَاَل: َحدَّ
َل َلهح: »اَي اْبَن َرَواَحَة، اْنِزْل   َلهح فَ َقا ْبِن َأيب َحازٍِم، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َرَواَحَة، أَنَّهح َكاَن َمَع النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يف َمِسريٍ 

: امْسَْع َوَأِطْع، قَاَل: فَ َرَمى   بِنَ ْفِسِه َوقَاَل:َفَحرِِّك الرَِّكاَب« فَ َقاَل: اَي َرسحوَل هللِا، َقْد تَ رَْكتح َذاَك، فَ َقاَل لَهح عحَمرح
 ]البحر الرجز[ 

مَّ َلْواَل أَْنَت َما اْهَتَديْ َنا ... َواَل َتَصدَّ  َنا اللهح  قْ َنا َواَل َصلَّي ْ
َنا  َنا ... َوثَ بِِّت اأْلَْقَداَم ِإْن اَلقَ ي ْ  فَأَْنزَِلْن َسِكيَنًة َعَلي ْ

 عَبْدُ اهللِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اهللُ عَنْهُ 
َثَمَة، َعْن قَ ْيِس ْبِن َمْرَواَن، َعْن   * س[[ ]469]  -  8198 دح ْبنح َأاَبَن، َعِن اْبِن فحَضْيٍل، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َخي ْ َأْخرَباََن حمحَمَّ

 ْقَرْأهح َعَلى ِقَراَءِة اْبِن َمْسعحوٍد« فَ ْلي َ عحَمَر قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن سرَّهح َأْن يَ ْقَرَأ اْلقحْرآَن َغضًّا َكَما أحْنِزَل، 
 إسناداه صحيحان؛ األول على شرط الشيخين، والثاني رجاله ثقات رجال الشيخين  (:265# قال شعيب في تخريج المسند )

َو اْبنح ِعَياٍض، َعنِ   *س[[ ]470]   -   8200 ثَ َنا فحَضْيٌل َوهح  اأْلَْعَمِش، َعْن ِإبْ َراِهيَم، َعْن  َأْخرَباََن أَبحو َصاِلٍح اْلَمكِّيُّ قَاَل: َحدَّ
: »ِمْن أَْيَن ِجْئَت؟« قَاَل: ٌل ِإىَل عحَمَر: فَ َقاَل عحَمرح َثَمَة، َعْن قَ ْيِس ْبِن َمْرَواَن، َجاَء رَجح اًل  َعْلَقَمَة، َوَخي ْ ِمَن اْلِعَراِق، َوتَ رَْكتح هِبَا رَجح

ْصَحَف َعْن َظْهِر قَ ْلِبِه قَاَل:   َلِّي اْلمح ثحَك  ميح َو؟« قَاَل اْبنح َمْسعحوٍد قَاَل: »َما يف النَّاِس َأَحٌد َأَحقُّ ِبَذِلَك ِمْنهح« ُثحَّ قَاَل: »أحَحدِّ »َوَمْن هح
وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يف بَ ْيِت َأيب َبْكٍر َفَخَرْجَنا َفَسِمْعَنا ِقرَ  لٍ َعْن َذِلَك مَسَْراَن َمَع َرسح َع« َفِقيَل: اَءَة رَجح  يف اْلَمْسِجِد، فَ َتَسمَّ

َهاِجرِيَن يحَصلِّي قَاَل: »َسْل ت حْعطَْه َثاَلًَث« ُثحَّ قَاَل: »َمْن َأرَاَد َأْن يَ ْقَرَأ اْلقحْرآَن َرطْ  ٌل ِمَن اْلمح ًبا َكَما أحْنِزَل فَ ْليَ ْقَرْأهح َكَما يَ ْقَرأح اْبنح أحمِّ رَجح
 َعْبٍد«

 إسناداه صحيحان؛ األول على شرط الشيخين، والثاني رجاله ثقات رجال الشيخين  (:265لمسند )# قال شعيب في تخريج ا
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َيا * س[[ ]471]  -  8201 َلْيَماَن َعْن أَبِيِه، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأيب ظَب ْ َو اْبنح سح ، َعْن محْعَتِمٍر، َوهح َن قَاَل: َأْخرَباََن َنْصرح ْبنح َعِليٍّ
وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَليْ قَاَل لََنا اْبنح عَ  ِه َوَسلََّم َكاَن يْعِرضح اْلقحْرآَن بَّاٍس: »َأيُّ اْلِقَراَءَتنْيِ تَ ْقَرءحوَن؟« ق حْلَنا: ِقَراَءَة َعْبِد هللِا قَاَل: ِإنَّ »َرسح

لِّ َعاٍم َمرًَّة َوِإنَّهح عحِرَض َعَلْيِه يف اْلَعاِم الَِّذي قحِبَض ِفيِه َمرََّتنْيِ    َفَشِهَد َعْبدح هللِا َما نحِسَخ« يف كح
 إسناده صحيح على شرط الشيخين. (:3422# قال شعيب في تخريج المسند )

 عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ رَضِيَ اهللُ عَنْهُ 
َهْيٍل. َوأَ  *س[[ ]473]  - 8211 ثَ َنا يَزِيدح قَاَل: َأْخرَباََن اْلَعوَّامح، َعْن َسَلَمَة ْبِن كح دح ْبنح َأاَبَن قَاَل: َحدَّ ْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح َأْخرَباََن حمحَمَّ

ثَ َنا يَزِيدح ْبنح َهارحوَن قَاَل: َأْخرَباََن اْلَعوَّامح، َعْن َسَلَمَة ْبِن كح  َلْيَماَن قَاَل: َحدَّ َهْيٍل، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َخاِلِد ْبِن اْلَولِيِد قَاَل: َكاَن بَ ْيِّن سح
وِل هللِا َصلَّى   و َخاِلًدا ِإىَل َرسح اٌر َيْشكح اٍر َكاَلٌم، فََأْغَلْظتح َلهح يف اْلَقْوِل، فَاْنطََلَق َعمَّ اٌر  َوَبنْيَ َعمَّ هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَجاَء َخاِلٌد َوَعمَّ

فَ َبكَ َيشْ  َساِكٌت،  َوَسلََّم  َعَلْيِه  َصلَّى هللاح  َوالنَِّبُّ  ِغْلظًَة،  ِإالَّ  هح  َواَل يَزِيدح َلهح  ي حْغِلظح  َفَجَعَل  َواِن،  َأاَل كح هللِا،  وَل  َرسح اَي  فَ َقاَل:  اٌر،  َعمَّ ى 
ارًا أَبْ َغَضهح هللاح« قَاَل َخاِلٌد:  تَ َراهح؟ قَاَل: فَ َرَفَع النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم رَْأَسهح قَاَل:   ارًا َعاَداهح هللاح، َوَمْن َأبْ َغَض َعمَّ »َمْن َعاَدى َعمَّ

اٍر، فَ َلِقيتحهح فَ َرِضَي ". اللَّْفظح أِلَمْحَدَ  ، َفَما َكاَن َشْيٌء َأَحبَّ ِإََلَّ ِمْن ِرَضى َعمَّ  َفَخَرْجتح
 حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف فيه على سلمة بن كهيل (:16814# قال شعيب في تخريج المسند )

دَ   * س[[ ]474]  -  8212 ْعتح حمحَمَّ ْعَبَة، َعْن َسَلَمَة قَاَل: مسَِ ودح ْبنح َغْياَلَن قَاَل: َأْخرَباََن أَبحو َداوحَد، َعْن شح ْبَن َعْبِد    َأْخرَباََن حَمْمح
ثح َعْن أَبِيِه،   ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن ي حَعاِد َعمَّ الرَّمْحَِن ْبَن يَزِيَد، َيحَدِّ ارًا َعِن اأْلَْشرَتِ، َعْن َخاِلِد ْبِن اْلَولِيِد قَاَل: قَاَل َرسح

بَّهح هللاح«  ارًا َيسح بَّ َعمَّ  ي حَعاِدِه هللاح، َوَمْن َيسح
 ه على سلمة بن كهيلحديث صحيح، وهذا إسناد اختلف في (:16814# قال شعيب في تخريج المسند )

ثَ َنا َمْسعحودح    *س[[ ] 476/ 475]  -  8213 ثَ َنا َماِلكح ْبنح ِإمْسَاِعيَل قَاَل: َحدَّ دح ْبنح ََيََْي ْبِن َعْبِد هللِا قَاَل: َحدَّ ْبنح  َأْخرَباََن حمحَمَّ
اٍد، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن يَزِيَد، َعِن اأْلَْشرَتِ  ِد ْبِن َشدَّ  قَاَل: َكاَن َخاِلدح ْبنح اْلَولِيِد َيْضِربح َسْعٍد، َعِن احْلََسِن ْبِن عحبَ ْيِد هللِا، َعْن حمحَمَّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يف  َنا َأْهَل بَ ْيٍت َقْد َكانحوا    النَّاَس َعَلى الصَّاَلِة بَ ْعَد اْلَعْصِر قَاَل: فَ َقاَل َخاِلٌد بَ َعَثِّن َرسح َسرِيٍَّة فََأَصب ْ
اٌر: »هَ  وا فَ َقاَل َعمَّ دح اٌر: »َأَما أَلحْخرِبَنَّ َوحَّ اٍر« فَ َقاَل َعمَّ  َرسحوَل هللِا َصلَّى ؤحاَلِء َقِد اْحَتَجزحوا ِمنَّا بِتَ ْوِحيِدِهْم فَ َلْم أَْلَتِفْت ِإىَل قَ ْوِل َعمَّ

صَ  النَِّبَّ  َأنَّ  رََأى  ا  فَ َلمَّ ِإلَْيِه،  َشَكاين  َعَلْيِه  َقِدْمَنا  ا  فَ َلمَّ َوَسلََّم،  َعَلْيِه  َتْدَمَعاِن هللاح  َناهح  َوَعي ْ َأْدبَ َر  ِمّنِّ  َتِصرح  يَ ن ْ اَل  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  لَّى 
ارًا، فَِإنَّهح َمْن َسبَّ عَ  بَّ َعمَّ َتِقْص عَ فَ َردَّهح النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم« ُثحَّ قَاَل: اَي َخاِلدح »اَل َتسح بَّهح هللاح، َوَمْن يَ ن ْ ارًا َيسح َتِقْصهح مَّ ارًا يَ ن ْ مَّ

ارًا يحَسفِّْههح هللاح« قَاَل َخاِلٌد: »َفَما ِمْن ذحنحويب َشْيٌء َأْخَوفح ِعْنِدي ِمْن َتْسِفيهِ  ارًا« هللاح، َوَمْن َسفََّه َعمَّ  ي َعمَّ
دح ْبنح فحَضْيٍل    *س[[ ]477]   - 8214 ثَ َنا حمحَمَّ ْنِذِر قَاَل: َحدَّ ِد َأْخرَباََن َعِليُّ ْبنح اْلمح ثَ َنا احلََْسنح ْبنح عحبَ ْيِد هللِا، َعْن حمحَمَّ قَاَل: َحدَّ

ولح هللِا صَ  : قَاَل َرسح ْعتح َخاِلًدا يَ قحولح اٍد، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن يَزِيَد، َعِن اأْلَْشرَتِ قَاَل: مسَِ لَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَل َتسحبَّ ْبِن َشدَّ
ارًا، فَِإنَّهح مَ  ارًا يحَسفِّْههح هللاح َعمَّ َغْضهح هللاح، َوَمْن َسفََّه َعمَّ ارًا يَ ب ْ َغْض َعمَّ بَّهح هللاح، َوَمْن يَ ب ْ ارًا َيسح بَّ َعمَّ  «ْن َيسح

ثَ َنا محَعاٌذ، َعِن اْبِن َعْوٍن، عَ   * س[[ ]478]   - 8216 ِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن قَاَل: َحدَّ ِن احلََْسِن قَاَل: قَاَل َأْخرَباََن َعْبدح هللِا ْبنح حمحَمَّ
وَ  َوهح َماَت  يَ ْوَم  َماَت  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  النَِّبُّ  وَن  َيكح اَل  َأْن  و  أَلَْرجح »ِإيّنِ  اْلَعاِص:  ْبنح  النَّاَر« َعْمرحو  هللاح  فَ يحْدِخلحهح  اًل،  رَجح بُّ  َيِح  
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بَُّك، َقْد َكاَن َيْست َ  نَّا نَ َراهح َيِح اًل« قَالحوا: َمنْ قَالحوا: َقْد كح بُّ رَجح نَّا نَ َراهح َيِح َذاَك  ْعِملحَك قَاَل: »هللاح َأْعَلمح، َأَحبَِّّن َأْم ََتَلََّفِّن، َوَلِكنَّا َقْد كح
ْم يَ ْوَم َصفَّنْيِ قَاَل: »َقْد َوهللِا قَ تَ ْلَناهح«  ارح ْبنح اَيِسٍر« قَالحوا: َفَذاَك قَِتيلحكح لح؟ قَاَل: »َعمَّ  الرَّجح

 إسناده صحيح على شرط مسلم. (:17781قال شعيب في تخريج المسند )# 
 عَمْرُو بْنُ حَرَامٍ رَضِيَ اهللُ عَنْهُ 

ثَ َنا َأيب، َعنْ   * س[ [ ]479]   -   8223 ِهيِد قَاَل: َحدَّ ثَ َنا ِإبْ َراِهيمح ْبنح َحِبيِب ْبِن الشَّ دح ْبنح عحْثَماَن قَاَل: َحدَّ  َعْمِرو ْبِن َأْخرَباََن حمحَمَّ
مح هللاح  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َجَزاكح  َمْعَشَر اأْلَْنَصاِر َخرْيًا، َواَل ِسيََّما آلح َعْمِرو ِديَناٍر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا قَاَل: قَاَل َرسح

 ْبِن َحَراٍم َوَسْعدح ْبنح عحَباَدَة« 
 قال الهيثمي: رجاله ثقات.  #

 خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ رَضِيَ اهللُ عَنْهُ 
دح ْبنح َعِليٍّ قَاَل َأيب َأْخرَباََن قَاَل: َخربََّ   * س[[ ]480]   -   8224 دح ْبنح َحاِتِِ ْبِن ن حَعْيٍم قَاَل: َأْخرَبين حمحَمَّ اَن َعْبدح هللِا، َعِن  َأْخرَباََن حمحَمَّ

َباَن، َعْن َخاِلِد ْبِن مسحَرْيٍ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َراَبٍح، َعْن َأيب قَ تَ  وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم »َصِعَد اْلِمْنرَبَ  اأْلَْسَوِد ْبِن َشي ْ اَدَة، َأنَّ َرسح
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »ََثَب َخرَبٌ  َناِدَي َأْن ي حَناِدَي الصَّاَلةح َجاِمَعٌة« فَ َقاَل َرسح ْم فََأَمَر اْلمح ، ََثَب َخرَبٌ، ََثَب َخرَبٌ، َأاَل أحْخرِبحكح

وَّ َلِكْن زَْيَد أحِصيَب َشِهيًدا، فَاْستَ ْغِفرح عَ  ْم َهَذا اْلغَاِزي؟ ِإهنَّحمح اْنطَِلقحوا َحَّتَّ َلقحَوا اْلَعدح وا َلهح، ُثحَّ َأَخَذ اللَِّواَء َجْعَفٌر َفَشدَّ َعَلى ْن َجْيِشكح
َهاَدِة، فَاْستَ غْ  ِفرحوا َلهح، ُثحَّ َأَخَذ اللَِّواَء َعْبدح هللِا ْبنح َرَواَحَة، فَأَثْ َبَت َقَدَمْيِه َحَّتَّ أحِصيَب َشِهيًدا،  اْلَقْوِم، فَ قحِتَل َشِهيًدا، َأاَن َأْشَهدح َلهح اِبلشَّ

ولح هللاِ  ْن ِمَن اأْلحَمَراِء فَ َرَفَع َرسح مَّ َصلَّى هللاح َعلَ   فَاْستَ ْغِفرحوا َلهح، ُثحَّ َأَخَذ اللَِّواَء َخاِلدح ْبنح اْلَولِيِد، َومَلْ َيكح َعْيِه« َوقَاَل: »اللهح ْيِه َوَسلََّم َضب ْ
يحوِفَك، فَانْ َتِصْر ِبِه« فَ يَ ْوَمِئٍذ مسحَيَّ َخاِلٌد َسْيَف هللاِ  َو َسْيٌف ِمْن سح  هح

 (: إسناده صحيح.7048# قال شعيب في تخريج صحيح ابن حبان )
ثَ َنا َعْبدح هللِا، َعْن َسِعيِد بْ   *س[[ ]481]   - 8225 َثِّن َوْهبح ْبنح زَْمَعَة قَاَل: َحدَّ ِن يَزِيَد  َأْخرَبين ِإبْ َراِهيمح ْبنح يَ ْعقحوَب قَاَل: َحدَّ

ثح َعْن َعِليِّ ْبِن َراَبٍح، َعْن اَنِشَرَة ْبِن مسحَيٍّ  ، َيحَدِّ ْعتح احْلَاِرَث ْبَن يَزِيَد احلَْْضَرِميَّ ْعتح عحَمَر ْبَن اخْلَطَّاِب،  قَاَل: مسَِ  اْليَ َزينِّ قَاَل: مسَِ
َيَْ  َأْن  َأمَّْرتحهح  فَِإيّنِ  اْلَولِيِد،  ْبِن  َخاِلِد  ِمْن  ْم  ِإلَْيكح َأْعَتِذرح  ِإيّنِ   " فَ َقاَل:  النَّاَس  خَيْطحبح  َو  َهاِجرِيَن،  َوهح اْلمح َضَعَفِة  َعَلى  اْلَماَل  َهَذا  ِبَس 

َرَف، َوَذا اللَِّساَن، فَ نَ َزْعتحهح، َوَأمَّْرتح َأاَب عحبَ ْيَدَة ْبَن اجْلَرَّاِح فَ َقاَل أَبحو َعْمِرو ْبنِ فََأْعطَاهح َذا اْلَبأْ  ِغريَِة: »َلَقْد  َس، َوَذا الشُّ  َحْفِص ْبِن اْلمح
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَأْغَمْدَت َسي ْ  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَوَضْعَت ِلَواًء نَ َزْعَت َعاِماًل اْستَ ْعَمَلهح َرسح ًفا َسلَّهح َرسح

عحَمرح  فَ َقاَل   » اْلَعمِّ اْبَن  َوَحَسْدَت  الرَِّحَم،  َقطَْعَت  َوَلَقْد  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  َرسح َحِديثح َنَصَبهح  اْلَقَرابَِة،  َقرِيبح  »ِإنََّك   :
 ، نِّ َك«السِّ  محْغَضٌب يف اْبِن َعمِّ

 هذا األثر رجاله ثقات. (:15905# قال شعيب في تخريج المسند )
 هِشَامُ بْنُ الْعَاصِ رَضِيَ اهللُ عَنْهُ 

8242  -   [482[ عَ   *س[[  َعْمٍرو،  ْبِن  ِد  حمحَمَّ َعْن  َسَلَمَة،  ْبنح  مَحَّادح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َعفَّانح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َداوحَد  أَبحو  َأيب  َأْخرَباََن  ْن 
وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ابْ َنا اْلَعاِص محْؤِمَنانِ  َريْ َرَة، َأنَّ َرسح  : ِهَشاٌم َوَعْمٌرو "َسَلَمَة، َعْن َأيب هح
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 . إسناده حسن (:8042# قال شعيب في تخريج المسند )
 عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رَضِيَ اهللُ عَنْهُ 

دح ْبنح َحاِتٍِ قَاَل: َأْخرَباََن َحبَّانح قَاَل: َأْخرَباََن َعْبدح هللِا، َعْن محوَسى ْبِن َعِليِّ ْبنِ   *س[ [ ]483] -  8243 َراَبٍح قَاَل:   َأْخرَباََن حمحَمَّ
: َفزَِع النَّاسح اِبْلَمِديَنِة َمَع النَِّبِّ َصلَّ  ْعتح َعْمَرو ْبَن اْلَعاِص يَ قحولح : مسَِ ْعتح َأيب يَ قحولح ى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فَ تَ َفرَّقحوا، فَ َرأَْيتح َساِلًما مسَِ

ولح هللِا   ا رَأَْيتح َذِلَك، فَ َعْلتح ِمْثَل الَِّذي فَ َعَل، َفَخَرَج َرسح َفهح َفَجَلَس يف اْلَمْسِجِد، فَ َلمَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »فَ َرآين  اْحَتىَب َسي ْ
وِلِه، َأاَل فَ َعْلتحْم َكَما فَ َعَل َهَذاِن الرَّ َوَساِلًما َوأََتى النَّ  ْم ِإىَل هللِا َوَرسح ، َأاَل َكاَن َمْفَزعحكح ْؤِمَناِن«اَس« فَ َقاَل: »أَي َُّها النَّاسح اَلِن اْلمح  جح

 .إسناده صحيح على شرط مسلم. (:17810# قال شعيب في تخريج المسند )
 اهللُ عَنْهُ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اهللِ رَضِيَ  

َرْيٍث قَااَل: َأْخرَباََن اْلَفْضلح ْبنح مح   *س[[ ]484]  -  8246 دح ْبنح َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن َغْزَواَن، َواحْلحَسنْيح ْبنح حح وَسى، َعْن َأْخرَباََن حمحَمَّ
اْلمَ  َقِدْمتح  ا  َلمَّ قَاَل:  هللِا  َعْبِد  ْبِن  َجرِيِر  َعْن  بَ ْيٍل،  شح ْبِن  محِغريََة  َعْن  ِإْسَحاَق،  َأيب  ْبِن  َبيِت،  يحونحَس  َعي ْ َفَحَلْلتح  رَاِحَليَتَّ،  َأَُنْتح  ِديَنَة 

ولح   ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم خَيْطحبح النَّاَس، َفَسلََّم َعَليَّ َرسح لَّيِت، َوَدَخْلتح َوَرسح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َرَماين  َولَِبْستح حح
ًئا؟ قَاَل: »نَ عَ النَّاسح اِبحْلََدِق، فَ قحلْ  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َأْمِري َشي ْ ْم، فََأْحَسَن  تح جِلَِليِسي: َأْي َعْبَد هللِا، َهْل ذََكَر َرسح

ْم رَ  لح َعَلْيكح ْطَبِتِه فَ َقاَل: »ِإنَّهح َسَيْدخح َو خَيْطحبح ِإْذ َعَرَض َلهح يف خح َنَما هح ، ِمْن الذِّْكَر« قَاَل: بَ ي ْ ٌل َمْن َهَذا اْلَباِب، ِمْن َهَذا اْلَفجِّ جح
دٍ  . َخرْيِ ِذي مَيٍَن، َوِإنَّ َعَلى َوْجِهِه َمْسَحَة َمَلٍك« قَاَل: َفَحِمْدتح هللَا َعَلى َما أَْباَلين  َحمَّ  .اللَّْفظح ِلمح

 رجاله رجال الصحيح.قال الهيثمي:  #

 الْأَشَجُّ رَضِيَ اهللُ عَنْهُ 
ثَ َنا ِإمْسَاِعيلح، َعْن يحونحَس، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيب َبْكَرَة قَا  *س[ [ ]485]  -   8248 ْجٍر قَاَل: َحدَّ َل: قَاَل َأْخرَباََن َعِليُّ ْبنح حح

هح  ب ُّ لحَقنْيِ َيِح ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ ِفيَك خح : َما َهحَا؟ قَاَل: »احْلِْلمح َواحْلََياءح«  َأَشجُّ َبِّن َعَصٍر: قَاَل َل َرسح َما هللاح« ق حْلتح
: احْلَْمدح ّلِِلَِّ الَِّذي َجبَ َلِّن َعَلى َخْلَقنِي َيحِ  : َأَقِدميًا َأْو َحِديثًا؟ قَاَل: »اَل َبْل َقِدميًا« ق حْلتح َما هللاح ق حْلتح هح  ب ُّ

إسناده  (:17828وقال شعيب في تخريج المسند ) .لم يدرك األشج رجاله رجال الصحيح إال أن ابن أبي بكرة قال الهيثمي:  #
صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه األشج: واسمه المنذر بن عائذ بن المنذر الَعَصري، فقد روى له البخاري في  

 . "األدب" والنسائي، وهو المعروف أيضاا بأشج عبد القيس

 قُرَّةُ رَضِيَ اهللُ عَنْهُ 
ثَ َنا ق حرَّةح َعْن محَعاِويََة ْبِن ق حرََّة، َعْن أَبِيِه َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح َسِعيٍد قَالَ   * س[[ ]486]   - 8249 ثَ َنا َوْهبح ْبنح َجرِيٍر قَاَل: َحدَّ : َحدَّ

رْ   قَاَل: أَتَ ْيتح النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فَاْسَتْأَذنَ ْتهح َأْن أحْدِخَل يَِدي فََأِمسَّ اخْلَاَِتَ قَاَل:  اَبنِِه، َوِإنَّهح لََيْدعحو »فََأْدَخْلتح َيِدي يف جح
ب ح  ْلَعِة َخاَِتَ الن ُّ ِة« َفَما َمنَ َعهح، َوَأاَن أَْلَمَسهح َأْن َدَعا َل« قَاَل: »فَ َوَجْدتح َعَلى ن حْغِض َكِتِفِه ِمْثَل السِّ  وَّ

إال البخاري في "األدب إسناده صحيح على شرط الشيخين غير أن صحابيه لم يرو له    (:15582# قال شعيب في تخريج المسند )
 المفرد" وأصحاب السنن. 
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 ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الْأَنْصَارِ« 
ْعَبةح، َعْن قَ َتاَدَة، عَ   * س[[ ]487]   -   8266 ثَ َنا شح َثِّن َحَرِميُّ ْبنح عحَمارََة قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َمْعَمٍر قَاَل: َحدَّ ْن أََنٍس، َعْن  َأْخرَباََن حمحَمَّ

َبيِت  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »اأْلَْنَصارح َكْرِشي َوَعي ْ َضرْيٍ قَاَل: قَاَل َرسح ، فَالنَّاسح َسَيْكث حرحوَن َويَِقلُّوَن، فَاقْ بَ لحوا ِمْن  أحَسْيِد ْبِن حح
 حمحِْسِنِهْم َوجَتَاَوزحوا َعْن محِسيِئِهْم« 

 .رجاله رجال الصحيحقال الهيثمي:  #
َْيٌد، َعْن  [ ]488]   -  8268 ثَ َنا محح ثَ َنا ِإمْسَاِعيلح قَاَل: َحدَّ ْجٍر قَاَل: َحدَّ أََنٍس، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه س[ َأْخرَباََن َعِليُّ ْبنح حح

َبيِت،  َوَسلََّم قَاَل: »َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه َلْو َأَخَذ النَّاسح َواِداًي، َوَأَخَذِت اأْلَْنَصارح َواِداًي أَلََخْذتح ِشْعبَ   اأْلَْنَصاِر، اأْلَْنَصارح َكْرِشي َوَعي ْ
ْنتح امْ   َرًأ ِمَن اأْلَْنَصاِر«َوَلْواَل اهلِْْجَرةح َلكح

 . والحديث روي في الصحيح مفرقا. إسناده صحيح على شرط مسلم (:12594# قال شعيب في تخريج المسند )

 حُبُّ النَّبِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْصَارَ 
َْيٌد، َعْن أََنٍس، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّ   س[[ ]489]   -  8270 ثَ َنا محح ثَ َنا ِإمْسَاِعيلح قَاَل: َحدَّ ْجٍر قَاَل: َحدَّ ى هللاح َعَلْيِه َأْخرَباََن َعِليُّ ْبنح حح

وِه   ْم ِبوحجح ْم َما هح ْم َوَسلََّم َخَرَج يَ ْوًما َعاِصًبا رَْأَسهح فَ تَ َلقَّاهح َذرَاِريُّ اأْلَْنَصاِر َوَخَدمحهح اأْلَْنَصاِر قَاَل: »َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه ِإيّنِ أَلحِحبُّكح
ْم فَأَ  ، َأْو َثاَلًَث« ُثحَّ قَاَل: »ِإنَّ اأْلَْنَصاَر َقْد َقَضَوا الَِّذي َعَلْيِهْم َوبَِقَي الَِّذي َعَلْيكح  ْحِسنحوا ِإىَل حمحِْسِنِهْم َوجَتَاَوزحوا َعْن محِسيِئِهْم« َمرََّتنْيِ

 إسناده صحيح على شرط البخاري. (:12950قال شعيب في تخريج المسند ) #

 التَّشْدِيدُ فِي بُغْضِ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اهللُ عَنْهُمْ 
8274  -  [490[ َأنَّ    *س[[  َسِعيٍد،  ْبنح  ََيََْي  َأْخرَباََن  قَاَل:  َهارحوَن  ْبنح  يَزِيدح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َلْيَماَن  سح ْبنح  َأمْحَدح  ْبَن  َأْخرَباََن  َسْعَد 

:  ِإبْ َراِهيَم، َأْخرَبَهح َعِن احْلََكِم ْبِن ِميَناَء، َأنَّ يَزِيَد ْبَن َجارِيََة، َأْخرَبَهح َأنَّ محَعاِويََة قَالَ  وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قحولح ْعتح َرسح : مسَِ
 »َمْن َأَحبَّ اأْلَْنَصاَر َأَحبَّهح هللاح، َوَمْن أَبْ َغَض اأْلَْنَصاَر أَبْ َغَضهح هللاح«

 .إسناده صحيح (:16871# قال شعيب في تخريج المسند )
 هُمْ ذِكْرُ خَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اهللُ عَنْ 

َوْيِد ْبِن َعاِمِر ْبِن زَْيِد ْبِن َجارِيََة، َعْن ََيََْي   * س[ [ ]491]   -   8287 ْجٍر قَاَل: َأْخرَباََن َعاِصمح ْبنح سح  ْبِن َسِعيٍد،  َأْخرَباََن َعِليُّ ْبنح حح
وِل هللِا َصلَّى   َضرْيٍ اأْلَْشَهِليُّ النَِّقيبح ِإىَل َرسح هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَقْد َكاَن َقَسَم طََعاًما،  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: َجاَء أحَسْيدح ْبنح حح

َعَليْ  هللاح  َصلَّى  هللِا  َرسحولح  َل  فَ َقاَل  َحاَجٌة  ِفيِهْم  اأْلَْنَصاِر  ِمَن  ظََفٍر  َبِّن  ِمْن  بَ ْيٍت  َأْهلح  َلهح  ِإَذا َفذحِكَر  َحَّتَّ  تَ رَْكتَ َنا  »أحَسْيدح  َوَسلََّم:  ِه 
ْر َل َأْهَل َذِلَك اْلبَ ْيِت« قَاَل: َفَجاَءهح بَ ْعَد َذِلَك طََعاٌم ِمْن خَ   َذَهَب َما يف أَْيِديَنا، ْعَت ِبَشْيٍء َقْد َجاَءاَن، فَاذْكح ْيرَبَ َشِعرٌي  فَِإَذا مسَِ

َأْجَزَل، َوَقَسَم يف َأْهِل َذِلَك اْلبَ ْيِت« فََأْجَزَل َوََتٌْر قَاَل: »فَ َقَسَم َرسحولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يف النَّاِس، َوَقَسَم يف اأْلَْنَصاِر فَ 
َضرْيٍ محْسَتْشِكًرا: َجَزاَك هللاح َأْي َنِبَّ هللِا َأْطَيَب اجْلََزاِء، َأْو قَاَل: »َخرْيًا ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه  فَ َقاَل َلهح أحَسْيدح ْبنح حح « فَ َقاَل َلهح َرسح

ْم َما َعِلْمتح َأِعفٌَّة صحربحٌ َوَسلََّم: »َوأَنْ تحمْ  مح هللاح َأْطَيَب اجْلََزاِء« َأْو قَاَل: »َخرْيًا، فَِإنَّكح ، َوَسرَتَْوَن بَ ْعِدي أَثَ َرًة  َمْعَشَر اأْلَْنَصاِر، َفَجَزاكح
 يف اأْلَْمِر واْلَقْسِم، فَاْصرِبحوا َحَّتَّ تَ ْلَقْوين َعَلى احْلَْوِض« 
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 .إسناده حسن (:7277ح ابن حبان )# قال شعيب في تخريج صحي
َْيٍد، َعْن أََنٍس، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعلَ   *س[ [ ]492]   -   8289 ثَ َنا ِإمْسَاِعيلح، َعْن محح ْجٍر قَاَل: َحدَّ ْيِه َوَسلََّم  َأْخرَباََن َعِليُّ ْبنح حح

مح هللاح يب؟« قَالحوا: بَ َلى اَي رَ  ٌل فَ َهَداكح ْم َوأَنْ تحْم ضحالَّ ْم َوأَنْ تحْم َأْعَداٌء فَأَلََّف قَاَل: اَي َمْعَشَر اأْلَْنَصاِر »َأمَلْ آِتكح وَل هللِا قَاَل: »َأَومَلْ آِتكح سح
وَل هللِا قَاَل: " َأَفاَل تَ قحولحوَن: َأمَلْ ََتْتَِنا َخائًِفا فَآَمنَّاَك؟ َوَطرِي ْم يب؟« قَالحوا: بَ َلى اَي َرسح َنكح واًل فَ َنَصْراَنَك؟ " قَاَلِت بَ ي ْ ًدا فَآَويْ َناَك؟ َوخَمْذح

وِلهِ اأْلَنْ   َصارح: َبِل اْلَمنُّ ّلِِلَِّ َوِلَرسح
 إسناده صحيح على شرط الشيخين. (:12021# قال شعيب في تخريج مسند أحمد )

وَل هللاِ   * س[[ ]493]   -  8290 َْيٌد، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ َرسح ثَ َنا محح ، َعْن َخاِلٍد قَاَل: َحدَّ َثَّنَّ دح ْبنح اْلمح َصلَّى هللاح   َأْخرَباََن حمحَمَّ
فَأَ  ْم  اْسَتَشارَهح ُثحَّ  َبْكٍر،  أَبحو  َعَلْيِه  َوَأَشاَر  ْسِلِمنَي  اْلمح فَاْسَتَشاَر  َبْدٍر  ِإىَل  »َساَر  َوَسلََّم:  اَي َعَلْيِه  اأْلَْنَصارح:  فَ َقاَلِت   » عحَمرح َعَلْيِه  َشاَر 

ْم يحرِيدح َرسحولح هللِا َصلَّى هللاح  كح وَسى: فَاْذَهْب أَْنَت َمْعَشَر اأْلَْنَصاِر، ِإايَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإًذا اَل نَ قحولح َما قَاَلْت بَ نحو ِإْسَرائِيَل ِلمح
 َورَبَُّك فَ َقاِتاَل، َوالَِّذي بَ َعَثَك اِبحْلَقِّ َلْو َضَرْبَت َأْكَباَدَها ِإىَل بَ َرِك اْلِغَماِد اَلت َّبَ ْعَناَك " 

 إسناده صحيح على شرط الشيخين. (:12954أحمد )# قال شعيب في تخريج مسند 

 أَبْنَاءُ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اهللُ عَنْهُمْ 
8291  -  [494[ قَاَل:[  أََنٍس  َعْن  ََثِبٍت،  َعْن  َلْيَماَن،  سح اْبَن  يَ ْعِّن  َجْعَفٌر  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َسِعيٍد  ْبنح  َبةح  ق حتَ ي ْ َأْخرَباََن  »َكاَن   س[ 

ولح هللِا َصلَّى  َياهِنِْم، َومَيَْسحح ِبرحءوِسِهْم، َوَيْدعحو هَلحْم«َرسح  هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ زحورح اأْلَْنَصاَر فَ يحَسلِّمح َعَلى ِصب ْ
 .إسناده صحيح  (:459 # قال شعيب في تخريج صحيح ابن حبان )

 مَذْحِج  
8293   -   [495[ الرَّمحَْ   * س[[  َعْبِد  َعْن  َرْيٍح،  شح َعْن  َصْفَواَن،  َعْن  ِغريَِة،  اْلمح أَبحو  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  اٍر  َبكَّ ْبنح  ِعْمَرانح  ْبِن  َأْخرَباََن  ِن 

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: َلِميِّ قَاَل: قَاَل َرسح ، َعْن َعْمِرو ْبِن َعَبَسَة السَّ  »َأْكثَ رح اْلَقَباِئِل يف اجْلَنَِّة َمْذِحٌج«  َعاِئٍذ اأْلَْزِديِّ
 إسناده صحيح. (:19445# قال شعيب في تخريج مسند أحمد )

 الْأَشْعَرِيُّونَ 
8294   -   [496[ َصلَّ   * س[ [  هللِا  ولح  قَاَل َرسح أََنٌس:  قَاَل  قَاَل:  َْيٌد  محح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َخاِلٍد  َعْن   ، َثَّنَّ اْلمح ْبنح  دح  حمحَمَّ ى هللاح َأْخرَباََن 

ْم ق حلحواًب« قَاَل: فَ َقِدَم اأْلَْشَعرِيُّوَن، ِمن ْ  ْم َأَرقُّ ِمْنكح ْم َأقْ َواٌم هح ا َدنَ ْوا ِمَن اْلَمِديَنِة َجَعلحوا َعَلْيِه َوَسلََّم: »يَ ْقَدمح َعَلْيكح ْم أَبحو محوَسى، فَ َلمَّ هح
 يَ ْرجتَِزحوَن:

ًدا َوِحْزبَهْ   َغًدا نَ ْلَقى اأْلَِحبَّْة ... حمحَمَّ
 إسناده صحيح على شرط الشيخين. (:12026# قال شعيب في تخريج مسند أحمد )

 مَنَاقِبُ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ 
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8297   -   [497[ ِعْلبَ   * س[[  َعْن  اْلفحَراِت،  َأيب  ْبنح  َداوحدح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  يحونحسح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  ٍد  حمحَمَّ ْبنح  اْلَعبَّاسح  َعْن َأْخرَباََن  اَء، 
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأْفَضلح ِنَساِء َأْهِل اجلَْ  َوْيِلٍد، َوفَاِطَمةح بِْنتح ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرسح نَِّة، َخِدََيةح بِْنتح خح

ٍد َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َوَمْرمَيح بِْنتح ِعْمَراَن، َوآِسَيةح بِْنتح محَزاِحٍم اْمَرَأةح ِفْرَعْوَن«   حمحَمَّ
 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. (:2668# قال شعيب في تخريج مسند أحمد )

 ةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ آسِيَ 
ثَ َنا َداوحدح ْبنح َأيب اْلفحَراِت،  *س[ [ ]498]  -   8299 ْعَماِن قَاَل: َحدَّ ثَ َنا أَبحو الن ُّ َعْن ِعْلَباَء   َأْخرَباََن ِإبْ َراِهيمح ْبنح يَ ْعقحوَب قَاَل: َحدَّ

طحوٍط ُثحَّ قَاَل: »َهْل َتْدرحوَن ْبِن َأمْحََر، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: َخطَّ  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يف اأْلَْرِض َأْربََع خح َرسح
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأْفَضلح ِنَساِء َأْهلِ  ولحهح َأْعَلمح فَ َقاَل َرسح َوْيِلٍد، َوفَاِطَمةح  اجْلَنَِّة َخِدََيةح بِ َما َهَذا؟« قَالحوا هللاح َوَرسح ْنتح خح

ٍد َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َوَمْرمَيح بِْنتح ِعْمَراَن، َوآِسَيةح بِْنتح محَزاِحٍم، اْمَرَأةح ِفْرَعْونَ   « بِْنتح حمحَمَّ
 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. (:2668# قال شعيب في تخريج مسند أحمد )

 تُ خُوَيْلِدٍ رَضِيَ اهللُ عَنْهَا مَنَاقِبُ خَدِجيَةَ بِنْ 
ثَ َنا َجْعَفرح ْبنح سح   *س[ [ ]499]  -   8301 َلْيَماَن، َعْن  َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح َفَضاَلَة ْبِن ِإبْ َراِهيَم قَاَل: َأْخرَباََن َعْبدح الرَّزَّاِق قَاَل: َحدَّ

اَلَم« فَ َقاَلْت: ََثِبٍت، َعْن أََنٍس قَاَل: َجاَء ِجرْبِيلح ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َوِعْنَدهح َخِدََيةح   قَاَل: »ِإنَّ هللَا ي حْقِرئح َخِدََيَة السَّ
اَلمح، َوَرمْحَةح هللِا َوبَ رََكاتحهح«  اَلمح، َوَعَلْيَك السَّ اَلمح، َوَعَلى ِجرْبِيَل السَّ َو السَّ  »ِإنَّ هللَا هح

ثَ َنا احْلَجَّ   *س[[ ]500]   - 8306 ثَ َنا َداوحدح ْبنح َأيب اْلفحَراِت، َعْن  َأْخرَباََن َعْمرحو ْبنح َمْنصحوٍر قَاَل: َحدَّ َهاِل قَاَل: َحدَّ اجح ْبنح اْلِمن ْ
طح  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يف اأْلَْرِض خح وطًا، قَاَل: »أََتْدرحوَن َما َهَذا؟«  ِعْلَباَء، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: َخطَّ َرسح

هللاح   بِ قَالحوا:  َخِدََيةح  اجْلَنَِّة  َأْهِل  ِنَساِء  »َأْفَضلح  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  فَ َقاَل َرسح َأْعَلمح،  ولحهح  بِْنتح َوَرسح َوفَاِطَمةح  َوْيِلٍد،  خح ْنتح 
ٍد َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَمْرمَيح بِْنتح ِعْمَراَن، َوآِسَيةح بِْنتح محَزاحِ   ٍم اْمَرَأةح ِفْرَعْوَن«حمحَمَّ

 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. (: 2668# قال شعيب في تخريج مسند أحمد )

 هَاجَرُ رَضِيَ اهللُ عَنْهَا 
8318   -   [501[ َسِعيِد    * س[[  َعْن  أَيُّوَب،  َعْن  َأيب،  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َجرِيٍر  ْبنح  َوْهبح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َسِعيٍد  ْبنح  َأمْحَدح  ْبِن  َأْخرَباََن 

حِ  ِجرْبِيَل  َأنَّ   " َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن  ْبِن َكْعٍب،  أحيبَِّ  َعْن  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  َبرْيٍ،  اْلَماءح، جح فَ نَ َبَع  ِبَعِقِبِه  زَْمَزَم  رََكَض  نَي 
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوسَ  َها َلَكاَنْت َفَجَعَلْت َهاَجرح جَتَْمعح اْلَبْطَحاَء َحْوَل اْلَماِء لَِئالَّ يَ تَ َفرََّق فَ َقاَل َرسح لََّم: »رَِحَم هللاح َهاَجَر َلْو تَ رََكت ْ

َنا َمِعيًنا«   َعي ْ
 . إسناده صحيح على شرط مسلم(: 21125شعيب في تخريج مسند أحمد )# قال 

ثَ نَ   * س[[ ]502]   -   8319 ثَ َنا َوْهبح ْبنح َجرِيٍر قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َعِليُّ ْبنح اْلَمِديِّنِّ قَاَل: َحدَّ ا َأيب قَاَل:  َأْخرَباََن أَبحو َداوحَد قَاَل: َحدَّ
، َعْن َسعِ  ثح ْعتح أَيُّوَب، َيحَدِّ َبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعْن أحيبَِّ ْبِن َكْعٍب، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »نَ زَ مسَِ َل ِجرْبِيلح  يِد ْبِن جح

َجرح جَتَْمَع اْلَبْطَحاَء َحْوَلهح اَل يَ تَ َفرَّقح اْلَماءح، ِإىَل َهاَجَر َوِإمْسَاِعيَل، فَ رََكَض َعَلْيِه َمْوِضَع زَْمَزَم ِبَعِقِبِه فَ نَ َبَع اْلَماءح« قَاَل: َفَجَعَلْت َها
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َنا َمِعيًنا«. قَالَ  َها َكاَن َعي ْ ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »رَِحَم هللاح َهاَجَر، َلْو تَ رََكت ْ رح أحيَبَّ ْبَن  فَ َقاَل َرسح : فَ قحْلتح أِلَيب مَحَّاٌد: اَل َيْذكح
ثَ َنا مَحَّادح ْبنح زَْيٍد، عَ َكْعٍب، َواَل   ، قَاَل َوْهٌب، َوَحدَّ َثِّن ِبِه أَيُّوبح ْن أَيُّوَب، َعْن َعْبِد هللِا يَ ْرفَ عحهح قَاَل: »َأاَن َأْحَفظح ِلَذا َهَكَذا« َحدَّ

ْر أحبَ يًّا َواَل  َبرْيٍ، َعْن أَبِيِه، َعِن اْبِن َعبَّاٍس ََنَْوهح َومَلْ َيْذكح  النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َوْهٌب: " فَأَتَ ْيتح َساَلَم ْبَن ْبِن َسِعيِد ْبِن جح
َثِّن َهَذا احْلَِديَث، فَ َرَوى َلهح َعْن مَحَّاِد ْبِن زَْيٍد، َعْن أَيُّوَب، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن سَ  َبرْيٍ، فَ َردَّ َذِلَك َردًّا شَ َأيب محِطيٍع َفَحدَّ ِديًدا ِعيِد ْبِن جح

َبرْيٍ قَاَل: »اْلَعَجبح َوهللاِ  : أَيُّوبح َعْن َسِعيِد ْبِن جح : َأيب يَ قحولح ؟« ق حْلتح لح ِمْن َأْصَحابَِنا  ُثحَّ قَاَل َل: »فَأَبحوَك َما يَ قحولح ، َما يَ َزالح الرَّجح
َو أَيُّوبح َعْن ِعْكرَِمَة ْبِن َخاِلدٍ  َا هح  احْلَاِفظح َقْد َغِلَط« ِإُنَّ

 . إسناده صحيح على شرط مسلم(: 21125شعيب في تخريج مسند أحمد ) # قال
 أُمُّ الْفَضْلِ رَضِيَ اهللُ عَنْهَا 

ثَ َنا َعْبدح اْلَعزِيزِ   *س[ [ ]503]  -  8328 اِب قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َعْبدح هللِا ْبنح َعْبِد اْلَوهَّ ٍد    َأْخرَباََن َعْمرحو ْبنح َمْنصحوٍر قَاَل: َحدَّ ْبنح حمحَمَّ
َصلَّ  هللِا  َرسحولح  قَاَل  قَاَل:  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن  َرْيٍب،  َعْن كح عحْقَبَة،  ْبنح  ِإبْ َراِهيمح  َأْخرَبين  محْؤِمَناٌت،  قَاَل:  »اأْلََخَواتح  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاح  ى 

ْلَمى اْمَرَأةح مَحْزَ  ونَةح َزْوجح النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأمُّ اْلَفْضِل بِْنتح احْلَاِرِث، َوسح « َمْيمح ِهنَّ نَّ أِلحمِّ هح  َة، َوَأمْسَاءح بِْنتح عحَمْيٍس أحْخت ح
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 أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ صَلَّى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ذِكْرُ خَصَائِصِ أَمِريِ الْمُؤْمِنِنيَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اهللُ عَنْهُ وَذِكْرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ النَّاسِ، وَ 
ْعَبةح   * س[[ ]504]  -  8332 ثَ َنا شح ثَ َنا َعْبدح الرَّمْحَِن يَ ْعِّن اْبَن َمْهِديٍّ قَاَل: َحدَّ َثَّنَّ قَاَل: َحدَّ دح ْبنح اْلمح ، َعْن َسَلَمَة َأْخرَباََن حمحَمَّ

: »َأاَن َأوَّلح َمْن َصلَّى مَ  ْعتح َعِليًّا يَ قحولح ْعتح َحبََّة اْلعحَرينَّ قَاَل: مسَِ َهْيٍل قَاَل: مسَِ  َع َرسحوِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم« ْبِن كح
 إسناده ضعيف لضعف حبة العرني.  (:1191# قال شعيب في تخريج مسند أحمد )

 ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِنيَ لِهَذَا الْخَبَرِ عَنْ شُعْبَةَ 
ثَ ْيٍم، َعْن َأَسِد ْبِن َعبْ   *س[[ ]505]  -  8337 ثَ َنا َسِعيدح ْبنح خح ويفُّ قَاَل: َحدَّ ٍد اْلكح دح ْبنح عحبَ ْيِد ْبِن حمحَمَّ ،  َأْخرَبين حمحَمَّ ِد هللِا اْلَبَجِليِّ

ا َعَلى  فَ نَ َزْلتح  َة،  َمكَّ ِإىَل  اجْلَاِهِليَِّة  يف  ِجْئتح  قَاَل:  َعِفيٍف  َعْن  َعِفيٍف،  ْبِن  ََيََْي  اْرتَ َفَعِت َعْن  ا  فَ َلمَّ طَِّلِب،  اْلمح َعْبِد  ْبِن  ْلَعبَّاِس 
َماءِ  ، فَ َرَمى بَِبَصرِِه ِإىَل السَّ َماِء، َوَأاَن أَْنظحرح ِإىَل اْلَكْعَبِة َأقْ َبَل َشابٌّ ، َوَحلََّقْت يف السَّ ْمسح َلَة، فَ َقاَم محْستَ ْقِبَلَها، الشَّ ، ُثحَّ اْستَ ْقَبَل اْلِقب ْ

َما، فَ رََكَع الشَّ فَ َلْم يَ ْلَبثْ  ، فَ رََكَع اْلغحاَلمح َواْلَمْرَأةح،   َحَّتَّ َجاَء غحاَلٌم، فَ َقاَم َعْن مَيِيِنِه، فَ َلْم يَ ْلَبْث َحَّتَّ َجاَءِت اْمَرَأٌة، فَ َقاَمْت َخْلَفهح ابُّ
ابُّ َساِجًدا، َفَسجَ  ، فَ َرَفَع اْلغحاَلمح َواْلَمْرَأةح، َفَخرَّ الشَّ ابُّ : اَي َعبَّاسح »َأْمٌر َعِظيٌم« فَ َقاَل َل: َأْمٌر َعِظيٌم؟ فَ َرَفَع الشَّ َدا َمَعهح فَ قحْلتح

طَِّلبِ  دح ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد اْلمح : اَل فَ َقاَل: " َهَذا حمحَمَّ ؟« فَ قحْلتح ابُّ ، َهَذا اْبنح َأِخي، َوقَاَل: »َتْدِري  فَ َقاَل: »أََتْدِري َمْن َهَذا الشَّ
طَِّلِب، َهَذا اْبنح َأِخي »َهْل َتْدِري َمْن هَ   َمْن َهَذا : اَل قَاَل َعِليُّ ْبنح َأيب طَاِلِب ْبِن َعْبِد اْلمح َما؟«  اْلغحاَلمح؟« فَ قحْلتح ِذِه اْلَمْرَأةح الَّيِت َخْلَفهح

ثَ  َوْيِلٍد َزْوَجةح اْبِن َأِخي« َهَذا َحدَّ : اَل قَاَل: »َهِذِه َخِدََيةح ابْ َنةح خح يِن الَِّذي  ق حْلتح مَواِت َواأْلَْرِض َأَمَرهح هِبََذا الدِّ ِّن »َأنَّ رَبََّك َربُّ السَّ
يِن َغرْيح َهؤحاَلِء الثَّاَلثَِة«  لَِّها َأَحٌد َعَلى َهَذا الدِّ َو َعَلْيِه، َواَل َوهللِا َما َعَلى َظْهِر اأْلَْرِض كح  هح

 .جداا  إسناده ضعيف (:1787# قال شعيب في تخريج مسند أحمد )
 ذِكْرُ عِبَادَةَ عَلِيٍّ رَضِيَ اهللُ عَنْهُ 

، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن أَ   س[[ ]506]   -  8339 ثَ َنا اأْلَْجَلحح ثَ َنا اْبنح فحَضْيٍل قَاَل: َحدَّ ْنِذِر قَاَل: َحدَّ يب اهْلحَذْيِل، َأْخرَباََن َعِليُّ ْبنح اْلمح
ْيِه َوَسلََّم َغرْيِي، َعَبْدتح هللاَ قَ ْبَل َأْن يَ ْعبحَدهح َأَحٌد َعْن َعِليٍّ قَاَل: »َما َأْعِرفح َأَحًدا ِمْن َهِذِه اأْلحمَِّة َعَبَد هللَا بَ ْعَد نَِبيَِّها َصلَّى هللاح َعلَ 

 ِمْن َهِذِه اأْلحمَِّة ِبَسْبِع ِسِننَي« 
 (.120# أخرجه بنحوه ابن ماجه )

 ذِكْرُ مَنْزِلَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اهللُ عَنْهُ مِنَ اهللِ عَزَّ وَجَلَّ 
ثَ َنا محوَسى ْبنح   س[[ ]507]   - 8340 َو اْبنح َعْثَمَة قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َخاِلٍد، َوهح ثَ َنا حمحَمَّ يَ ْعقحوَب   َأْخرَبين ِهاَللح ْبنح ِبْشٍر قَاَل: َحدَّ

ْعتح َرسح  : مسَِ ْعتح َأيب يَ قحولح َثِّن محَهاِجرح ْبنح ِمْسَماٍر، َعْن َعاِئَشَة بِْنِت َسْعٍد، قَاَلْت: مسَِ وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوَم قَاَل: َحدَّ
وَ  »ِإيّنِ  النَّاسح  أَي َُّها  اَي  قَاَل:  ُثحَّ  َعَلْيِه  َوأَْثََّن  هللَا  َفَحِمَد  َفَخَطَب،   ، َعِليٍّ بَِيِد  َوَأَخَذ  هللِا ُثحَّ اجْلحْحَفِة  وَل  َرسح اَي  َصَدْقَت  قَالحوا:  ْم«  لِيُّكح

، َوِإنَّ هللَا محَواِل َمْن َوااَلهح، َومحَعاٍد َمْن َعاَداهح«َأَخَذ بَِيِد َعِليٍّ فَ َرف َ  ي َعّنِّ َؤدِّ  َعَها َوقَاَل: »َهَذا َولِيِّي، واْلمح
دح ْبنح َعِليِّ ْبِن َحْرٍب اْلَمْرَوِزيُّ قَاَل: َأْخرَباََن محَعاذح ْبنح َخاِلٍد قَاَل: َأْخرَباََن ا  *س[[ ]508]  -  8346 حْلحَسنْيح ْبنح َواِقٍد،  َأْخرَباََن حمحَمَّ

: َحاَصْراَن َخْيرَبَ، فََأَخَذ اللَِّواَء أَبحو بَ  ْعتح َأيب ب حَرْيَدَة يَ قحولح ،  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ب حَرْيَدَة قَاَل: مسَِ ْكٍر َومَلْ ي حْفَتْح َلهح، َوَأَخَذ ِمَن اْلَغِد عحَمرح
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإيّنِ َداِفٌع ِلَواِئي َغًدا ِإىَل رَ فَاْنَصَرَف َومَلْ ي حْفَتْح َلهح، َوَأَصاَب النَّ  ٌة َوَجْهٌد فَ َقاَل َرسح ٍل اَس يَ ْوَمِئٍذ ِشدَّ جح
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َنا طَيَِّبًة أَنْ فحسحَنا   ولحهح، اَل يَ ْرِجعح َحَّتَّ ي حْفَتحح َلهح« َوبِت ْ بُّهح هللاح َوَرسح وَلهح، َوَيِح بُّ هللَا َوَرسح ولح هللِا َصلَّى َيِح ا َأْصَبَح َرسح َأنَّ اْلَفْتَح َغًدا، فَ َلمَّ
وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى اْلَغَداَة، ُثحَّ قَاَم قَائًِما، َوَدَعا اِبللَِّواِء، َوالنَّاسح َعَلى َمَصافِِّهْم، َفَما   ِمنَّا ِإْنَساٌن َلهح َمْنزَِلٌة ِعْنَد َرسح

عَ  ف َ هللاح   ، َأْرَمدح َو  َوهح طَاِلٍب،  َأيب  ْبَن  َعِليَّ  َفَدَعا  اللَِّواِء،  َصاِحَب  وَن  َيكح َأْن  و  يَ ْرجح َو  هح ِإالَّ  َوَسلََّم  َعْنهح،  َلْيِه  َوَمَسَح  نَ ْيِه،  َعي ْ يف  تَ َفَل 
 َوَدَفَع ِإلَْيِه اللَِّواَء، َوفَ َتَح هللاح َلهح قَاَل: »َوَأاَن ِفيَمْن َتطَاَوَل هَلَا« 

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل حسين بن واقد المروزي، فهو صدوق ال (:  22993قال شعيب في تخريج المسند )#  
 .بأس به، وقد توبع

وٍن َأيب    * س[[ ]509]  -   8347 ثَ َنا َعْوٌف، َعْن َمْيمح دح ْبنح َجْعَفٍر قَاَل: َحدَّ ثَ َنا حمحَمَّ اٍر قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َبشَّ َعْبِد هللِا،  َأْخرَباََن حمحَمَّ
و  ا َكاَن َحْيثح نَ َزَل َرسح ثَهح، َعْن ب حَرْيَدَة اأْلَْسَلِميِّ قَاَل: َلمَّ لح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَْضَرِة َأْهِل َخْيرَبَ  َأنَّ َعْبَد هللِا ْبَن ب حَرْيَدَة َحدَّ

ولح هللِا اللَِّواَء عحَمَر، فَ نَ َهَض َمَعهح َمْن هَنََض ِمَن النَّاِس، فَ َلقحوا َأْهَل َخْيرَبَ، فَاْنَكَشَف عحمَ  رح َوَأْصَحابحهح، فَ َرَجعحوا ِإىَل َرسحوِل َأْعَطى َرسح
بُّ هللَا وَ هللِا َصلَّى هللاح  اًل َيِح ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »أَلحْعِطنَيَّ اللَِّواَء رَجح ولحهح«  َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل َرسح بُّهح هللاح َوَرسح وَلهح، َوَيِح  َرسح

، َفَدَعا َعِليًّا،  ا َكاَن ِمَن اْلَغِد َتَصاَدَر أَبحو َبْكٍر، َوعحَمرح نَ ْيِه، َوهَنََض َمَعهح ِمَن النَّاِس َمْن هَنََض، فَ َلِقَي  فَ َلمَّ ، فَ تَ َفَل يف َعي ْ َو َأْرَمدح َوهح
 : َو يَ قحولح  َأْهَل َخْيرَبَ، فَِإَذا َمْرَحٌب يَ ْرجتَِزح َوهح

 ]البحر الرجز[ 
اَلِح َبَطٌل ُمحَرَّبح   َقْد َعِلَمْت َخْيرَبح َأيّنِ َمْرَحبح ... َشاكي السِّ

بح َأْطَعنح أَ   ْحَيااًن َوِحيًنا َأْضِربح ... ِإَذا اللُّيحوثح َأقْ بَ َلْت تَ َلهَّ
َها أَبْ َيَض رَْأِسِه،  ْيَف ِمن ْ ، َفَضَربَهح َعِليٌّ َعَلى َهاَمِتِه َحَّتَّ َعضَّ السَّ َو َوَعِليٌّ َضْربَ َتنْيِ َع َأْهلح اْلَعْسَكِر َصْوَت َضَربِْتِه،    فَاْختَ َلَف هح َومسَِ

  آِخرح النَّاِس َمَع َعِليٍّ فَ َفَتَح هللاح َلهح َوهَلحمْ َفَما تَ َتامَّ 
(: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف ميمون أبي عبد هللا الِكْندي البصري مولى 23031قال شعيب في تخريج المسند )#  

 .عبد الرحمن بن َسُمرة، لكنه قد توبع

 النَّاقِلِنيَ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ ذَكْرَ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ  
ثَ َنا يَزِيدح ْبنح َكْيَساَن، َعْن  *س[[ ]510]  - 8349 ثَ َنا يَ ْعَلى ْبنح عحبَ ْيٍد قَاَل: َحدَّ َلْيَماَن قَاَل: َحدَّ َأيب َحازٍِم،  َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح سح

ولح هللِا َصلَّ  َريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرسح بُّهح هللاح وَ َعْن َأيب هح وَلهح، َوَيِح بُّ هللَا َوَرسح ٍل َيِح ولحهح« ى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »أَلَْدفَ َعنَّ اْليَ ْوَم الرَّايََة ِإىَل رَجح َرسح
نَ ْيِه قَاَل: »فَ َبَصَق َنِبُّ هللِا َصلَّى   ؟« فَ َقالحوا: َيْشَتِكي َعي ْ هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يف َكفَّْيِه، َوَمَسَح هِبَا َعْيَّنْ فَ َتطَاَوَل اْلَقْومح فَ َقاَل: »أَْيَن َعِليٌّ

، َوَدَفَع ِإلَْيِه الرَّايََة، فَ َفَتَح هللاح َعَلى َيَدْيِه«  َعِليٍّ
 .(: إسناده قوي على شرط مسلم6933) صحيح ابن حبانقال شعيب في تخريج # 

 ذِكْرُ خَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَنيٍ فِي ذَلِكَ 
ث َ   *س[ [ ]511]  -   8353 اِب قَاَل: َحدَّ ثَ َنا عحَمرح ْبنح َعْبِد اْلَوهَّ َنا محْعَتِمرح ْبنح َأْخرَباََن اْلَعبَّاسح ْبنح َعْبِد اْلَعِظيِم اْلَعْنرَبِيُّ قَاَل: َحدَّ

َصنٍي، َأنَّ  ، َعْن ِعْمَراَن ْبِن حح َلْيَماَن، َعْن أَبِيِه، َعْن َمْنصحوٍر، َعْن رِْبِعيٍّ اًل   سح النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »أَلحْعِطنَيَّ الرَّايََة رَجح
، فَ َفَتَح هللاح َعَلى  َو َأْرَمدح ولحهح« َفَدَعا َعِليًّا، َوهح بُّهح هللاح َوَرسح وَلهح« َأْو قَاَل: »َيِح بُّ هللَا َوَرسح  َيَدْيِه " َيِح
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 يَسَارِهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ وَأَنَّ جِبْرِيلَ يُقَاتِلُ، عَنْ يَمِينِهِ وَمِيكَائِيلَ عَنْ  ذِكْرُ خَبَرِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ 
، َعْن َأيب ِإسْ  * س[[ ]512]  - 8354 ثَ َنا يحونحسح َْيٍل قَاَل: َحدَّ َحاَق، َعْن  َأْخرَباََن ِإْسَحاقح ْبنح ِإبْ َراِهيَم قَاَل: َأْخرَباََن النَّْضرح ْبنح ُشح

، َوَعَلْيِه ِعَماَمٌة َسْوَداءح فَ َقاَل: »َلَقدْ  َنا احلََْسنح ْبنح َعِليٍّ َبرْيََة ْبِن يَِرمَي قَاَل: َخَرَج ِإلَي ْ ٌل َما َسبَ َقهح اأْلَوَّلحوَن،  هح ْم اِبأْلَْمِس رَجح  َكاَن ِفيكح
وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »أَلحْعِطنَيَّ الرَّايََة َغًدا رَ  هح اْْلِخرحوَن« َوِإنَّ َرسح ولحهح«  َواَل يحْدرِكح بُّهح هللاح َوَرسح وَلهح، َوَيِح بُّ هللَا َوَرسح اًل َيِح جح

ت حَردُّ  فَ قَ  اَل  ُثحَّ  َيَسارِِه،  َعْن  َوِميَكائِيلح  مَيِيِنِه،  َعْن  ِجرْبِيلح  رَايَ َتهح    - اَتَل  ِإالَّ    -يَ ْعِّن  ِدْرََهًا  َواَل  ِديَنارًا،  تَ َرَك  َما  َعَلْيِه،  هللاح  يَ ْفَتَح  َحَّتَّ 
َتاعَ  َعِماَئِة ِدْرَهٍم َأَخَذَها ِمْن َعطَائِِه، َكاَن َأرَاَد َأْن يَ ب ْ  هِبَا َخاِدًما أِلَْهِلهِ  َسب ْ

 -وهو ابُن عبد هللا القاضي وإن كان سيئ الحفظ -حسن، وهذا إسناد ضعيف. شريك (:1719قال شعيب في تخريج المسند )# 
 قد توبع. 

 يُخْزِيهِ أَبَدًا« ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَلِيٍّ: »إِنَّ اهللَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَا  
َو أَبحو َعوَ   * س[[ ]513]  -  8355 ثَ َنا اْلَوضَّاحح َوهح ثَ َنا ََيََْي ْبنح مَحَّاٍد قَاَل: َحدَّ َثَّنَّ قَاَل: َحدَّ دح ْبنح اْلمح ثَ َنا  َأْخرَباََن حمحَمَّ انََة قَاَل: َحدَّ

وٍن قَاَل: ِإيّنِ جَلَالِ  ثَ َنا َعْمرحو ْبنح َمْيمح ٌس ِإىَل اْبِن َعبَّاٍس ِإْذ َأََتهح ِتْسَعةح رَْهٍط، فَ َقالحوا ِإمَّا َأْن تَ قحوَم َمَعَنا، َوِإمَّا َأْن ََتْلحواَن ََيََْي قَاَل: َحدَّ
ثحوا، َفاَل َأْدِري َما   ْم« فَ َتَحدَّ َو يَ ْوَمِئٍذ َصِحيٌح قَ ْبَل َأْن يَ ْعَمى قَاَل: »َأاَن َأقحومح َمَعكح َو  قَالحوا: َفجَ اَي َهؤحاَلِء َوهح فحضح ثَ ْوبَهح َوهح َو يَ ن ْ اَء َوهح

َوَسلَّ  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  َرسح قَاَل  ٍل«  رَجح يف  َوقَ عحوا  َعْشٌر،  َلهح  ٍل  رَجح يف  يَ َقعحوَن  َوتحٍف  »أحفٍّ   : هللَا يَ قحولح بُّ  َيِح اًل  رَجح »أَلَبْ َعَثنَّ  َم: 
ْزِيِه هللاح أََبًدا« فََأْشَرفَ  وَلهح اَل خيح ْم لَِيْطَحَن، َفَدَعاهح،   َوَرسح ، َوَما َكاَن َأَحدحكح َو يف الرََّحا َيْطَحنح ؟« َوهح َمِن اْسَتْشَرَف فَ َقاَل: »أَْيَن َعِليٌّ

نَ ْيِه، ُثحَّ َهزَّ الرَّايََة َثاَلًَث، َفَدفَ َعَها ِإلَْيِه فَ  ، َما َيَكادح َأْن ي حْبِصَر، فَ نَ َفَث يف َعي ْ َو َأْرَمدح ورَِة  َجاَء ِبصَ َوهح ، َوبَ َعَث َأاَب َبْكٍر ِبسح َييٍّ ِفيََّة بِْنِت حح
، َوأَ  َو ِمّنِّ ٌل هح ٌل ِإالَّ رَجح ْوبَِة َوبَ َعَث َعِليًّا َخْلَفهح، فََأَخَذَها ِمْنهح فَ َقاَل: »اَل َيْذَهبح هِبَا رَجح ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه  الت َّ اَن ِمْنهح« َوَدَعا َرسح

، َوَعِليًّا، َوفَاِطَمَة، َفَمدَّ َعَلْيِهْم ثَ ْواًب فَ َقاَل: »َهؤحاَلِء َأْهَل بَ ْييِت َوَخاصَّيِت، فََأْذهِ َوَسلََّم احلََْسنَ  ْم ، َواحْلحَسنْيَ ْرهح مح الّرِْجَس َوَطهِّ هح ْب َعن ْ
وَن يَ ْرمحوَن َتْطِهريًا« وََكاَن َأوََّل ِمْن َأْسَلَم ِمَن النَّاِس بَ ْعَد َخِدََيَة، َولَِبَس ثَ ْوَب َرسح  ْشرِكح وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َواَنَم َفَجَعَل اْلمح

ْم ََيَْسبحوَن أَنَّهح َنِبُّ هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيهِ  وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َوهح َنِبَّ هللِا  َوَسلََّم، َفَجاَء أَبحو َبْكٍر فَ َقاَل: اَي    َكَما يَ ْرمحوَن َرسح
وٍن، فَات َّبَ َعهح، َفَدخَ  : ِإنَّ َنِبَّ هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َقْد َذَهَب ََنَْو بِْئِر َمْيمح وَن يَ ْرمحوَن َعِليًّا  فَ َقاَل َعِليٌّ ْشرِكح َل َمَعهح اْلغَاَر، وََكاَن اْلمح

وَن ِمّنِّ مبَْنزِلَِة َحَّتَّ َأْصَبَح، َوَخَرَج اِبلنَّاِس يف َغْزَوِة تَ بح  وَك فَ َقاَل َعِليٌّ َأْخرحجح َمَعَك؟ فَ َقاَل: »اَل« فَ َبَكى فَ َقاَل: »َأَما تَ ْرَضى َأْن َتكح
لِّ محْؤِمٍن ِمْن بَ ْعدِ  ؟« ُثحَّ قَاَل: »أَْنَت َخِليَفيِت« يَ ْعِّن يف كح دَّ أَبْ َواَب اْلَمْسِجِد  ي قَاَل: »َوسَ َهارحوَن ِمْن محوَسى ِإالَّ أَنََّك َلْسَت بَِنِبٍّ
َو يف َطرِيِقِه لَْيَس َلهح َطرِيٌق َغرْيَهح« َوقَاَل:  نحٌب، َوهح َو جح لح اْلَمْسِجَد َوهح ، َفَكاَن َيْدخح ْنتح َولِيَّهح فَ َعِليٌّ َولِيُّهح« قَاَل   َغرْيَ اَبِب َعِليٍّ »َمْن كح

ثَ َنا بَ ْعدح أَنَّهح َسِخَط َعَلْيِهْم قَاَل: َوقَاَل َرسحولح اْبنح َعبَّاٍس: َوَأْخرَباََن هللاح يف اْلقحْرآِن أَ  َجَرِة، فَ َهْل َحدَّ نَّهح َقْد َرِضَي َعْن َأْصَحاِب الشَّ
َقَه   رِيَك َلَعلَّ هللاَ َقِد اطََّلَع « َوقَاَل: »َما يحدْ -يَ ْعِّن َحاِطًبا    - هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِلعحَمَر ِحنَي قَاَل: »اْئَذْن َل، َفََلَْضِربح عحن ح

ْم«  تحْم فَ َقْد َغَفْرتح َلكح  َعَلى َأْهِل َبْدٍر؟« فَ َقاَل: »اْعَملحوا َما ِشئ ْ
، -واسمه يحيى بن سليم، أو ابن أبي سليم -(: إسناده ضعيف بهذه السياقة، أبو بلج3061قال شعيب في تخريج المسند )# 

البخاري: فيه نظر، وأعدل األقوال فيه أنه يقبل حديثه فيما ال ينفرد به كما قال ابن حبان في وإن وثقه غير واحد، قد قال فيه 
 "المجروحين"، وفي متن حديثه هذا ألفاظ منكرة، بل باطلة لمنافرتها ما في الصحيح، ولبعضه اآلخر شواهد.
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 دِّ هَذِهِ الْأَبْوَابِ غَيْرَ بَابِ عَلِيٍّ« ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »أُمِرْتُ بِسَ 
وٍن َأيب    * س[[ ]514]  -   8369 ثَ َنا َعْوٌف، َعْن َمْيمح دح ْبنح َجْعَفٌر قَاَل: َحدَّ ثَ َنا حمحَمَّ اٍر قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َبشَّ َعْبِد هللِا،  َأْخرَباََن حمحَمَّ

ولح هللِا َصلَّى َعْن زَْيِد ْبِن َأْرَقَم قَاَل: َكاَن لِنَ َفٍر ِمْن   وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم أَبْ َواٌب َشارَِعٌة يف اْلَمْسِجِد فَ َقاَل َرسح َأْصَحاِب َرسح
ولح  « فَ َتَكلََّم يف َذِلَك أحاَنٌس، فَ َقاَم َرسح وا َهِذِه اأْلَبْ َواَب ِإالَّ اَبَب َعِليٍّ دُّ ى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َفَحِمَد هللاَ،  هللِا َصلَّ هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »سح

، فَِإيّنِ أحِمْرتح ِبَسدِّ َهِذِه اأْلَبْ َواِب َغرْيَ اَبِب َعِليٍّ فَ َقاَل فِ  ْم، َوهللِا َما َسَدْدتحهح، َواَل فَ َتْحتحهح،  َوأَْثََّن َعَلْيِه ُثحَّ قَاَل: »َأمَّا بَ ْعدح يِه قَائِلحكح
 فَات َّبَ ْعتحهح«  َوَلِكّنِّ أحِمْرتح ِبَشْيءٍ 

 . إسناده ضعيف ومتنه منكر (:19287قال شعيب في تخريج المسند )# 
 رَجَكُمْ« ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »مَا أَنَا أَدْخَلْتُهُ وَأَخْرَجْتُكُمْ بَلِ اهللُ أَدْخَلَهُ وَأَخْ 

َنَة، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن َأيب َجْعَفٍر حمحَ   *س[ [ ]515]   -   8370 َلْيَماَن لحَوْيٌن َعِن اْبِن عحيَ ي ْ ِد ْبِن سح ِد ْبِن  قَ َرْأتح َعَلى حمحَمَّ مَّ
، َعْن ِإبْ َراِهيَم ْبِن َسْعِد ْبِن َأيب َوقَّاٍص، َعْن أَبِيِه، َومَلْ يَ قحْل َمرًَّة َعْن أَبِيِه قَاَل: كح  نَّا ِعْنَد النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َوِعْنَدهح قَ ْوٌم َعِليٍّ

وا َتاَلَومحوا فَ َقالحوا: َوهللِا َما َأَخَرَجَنا َوَأْدخَ  ا َخَرجح وا، فَ َلمَّ ا َدَخَل َخَرجح لحوٌس، َفَدَخَل َعِليٌّ فَ َلمَّ َلهح، فَ َرَجعحوا، َفَدَخلحوا فَ َقاَل: »َوهللِا جح
ْم« َما َأاَن أَ  ْم َبِل هللاح َأْدَخَلهح َوَأْخَرَجكح  ْدَخْلتحهح َوَأْخَرْجتحكح

ثَ َنا َعِليُّ ْبنح قَاِدٍم قَاَل: َأْخرَباََن ِإْسَرائِيلح، َعْن َعْبِد هللِا بْ   *س[ [ ]516]  -   8371 ِن َشرِيٍك، َعِن  َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح ََيََْي قَاَل: َحدَّ
ْعَت لِ  : »َهْل مسَِ َة، فَ َلِقيتح َسْعَد ْبَن َأيب َوقَّاٍص فَ قحْلتح نَّا َمَع َرسحوِل هللِا احْلَاِرِث ْبِن َماِلٍك قَاَل: أَتَ ْيتح َمكَّ َقَبًة؟« قَاَل: كح ، َمن ْ َعِليٍّ

وِل هللاِ   َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َوآَل َعِليٍّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يف اْلَمْسِجِد، فَ نحوِدَي ِفيَنا لَْياًل: لَِيْخرحْج ِمَن اْلَمْسِجِد ِإالَّ آَل َرسح
وَل هللِا َأْخَرْجَت َأْصَحاَبَك َوَأْعَماَمَك َوَأْسَكْنَت َهَذا اْلغحاَلَم فَ َقاقَاَل: »َفَخَرْجَنا فَ َلمَّ  ولح ا َأْصَبَح َأََتهح عمر« فَ َقاَل: اَي َرسح َل َرسح

ْم َواَل ِبِِْسَكاِن َهَذا اْلغحاَلِم، ِإنَّ هللاَ  َو َأَمَر بِِه«هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما َأاَن َأَمْرتح ِبِِْخَراِجكح   هح
النَِّبَّ  أََتى  اْلَعبَّاَس  َأنَّ  َسْعٍد:  َعْن  الرُّقَ ْيِم،  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعْن  َشرِيٍك،  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعْن  ِفْطٌر:  فَ َقاَل:  قَاَل  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى   

« فَ َقاَل: »َما َأانَ  َا«   »َسَدْدَت أَبْ َوابَ َنا ِإالَّ اَبَب َعِليٍّ َها َواَل َسَدْدِتح  فَ َتْحت ح
ْحَمِن: َعْبُد هللِا ْبُن َشِريٍك، َلْيَس ِبَذِلَك، َواْلَحاِرُث ْبُن َماِلٍك، اَل َأْعِرُفُه َواَل عَ  # َقْيِمَقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ  .ْبَد هللِا ْبَن الرُّ

ثَ َنا َأْسَباٌط، َعْن ِفْطٍر، َعنْ   * س[[ ]517]  -  8372 ثَ َنا َعْبدح هللِا ْبنح عحَمَر قَاَل: َحدَّ َعْبِد هللِا   َأْخرَبين زََكِرايَّ ْبنح ََيََْي قَاَل: َحدَّ
 ْبِن َشرِيٍك، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن الرُّقَ ْيِم، َعْن َسْعٍد، ََنَْوهح 

8374   -   [518[ ْبنح   *س[ [  دح  حمحَمَّ قَاَل   َأْخرَباََن  ََيََْي  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  اْلَوضَّاحح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  مَحَّاٍد  ْبنح  ََيََْي  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َثَّنَّ  اْلمح
دَّ أَبْ َوابح اْلَمْسِجِد َغرْيَ اَبِب َعِليٍّ َفَكاَن َيدْ  وٍن قَاَل: قَاَل اْبَن َعبَّاٍس: َوسح ثَ َنا َعْمرحو ْبنح َمْيمح لح اْلَمْسِجدَ َحدَّ َو خح نحٌب، َوهح َو جح  َوهح

 َطرِيقحهح لَْيَس َلهح َطرِيٌق َغرْيَهح " 
 ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ 
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ْعَبةح، َعْن َعِليِّ ْبِن زَْيٍد قَاَل: مسَِ س[  [ ]519]   -   8382 ثَ َنا شح ثَ َنا ِمْسِكنٌي قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َوْهٍب قَاَل: َحدَّ ْعتح َسِعيَد َأْخرَبين حمحَمَّ
: »أَنْ  وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِلَعِليٍّ ، َعْن َسْعٍد، َأنَّ َرسح ثح َسيِِّب، َيحَدِّ َت ِمّنِّ مبَْنزَِلِة َهارحوَن ِمْن محوَسى« فَ َقاَل َأوََّل ْبَن اْلمح

، َفَسأَْلتحهح بَ ْعَد َذِلَك« فَ َقاَل: »بَ َلى، بَ َلى«    َمرٍَّة: »َرِضيتح َرِضيتح
ْبَن اْلَماِجُشوِن َعَلى رِ   # َتاَبَع َعْبَد اْلَعِزيِز  ا  َأْعَلُم َأنَّ َأَحدا ْحَمِن َوَما  َأُبو َعْبِد الرَّ ْبِن َقاَل  اْلُمْنَكِدِر، َعْن َسِعيِد  ْبِن  َواَيِتِه، َعْن ُمَحمَِّد 

 اْلُمَسيِ ِب، َغْيَر ِإْبَراِهيَم ْبِن َسْعٍد َعَلى َأنَّ ِإْبَراِهيَم ْبَن َسْعٍد َقْد َرَوى َهَذا اْلَحِديَث، َعْن َأِبيهِ 
وحديث ))أما   لضعف علي بن زيد بن ُجدعان.(: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف  1509قال شعيب في تخريج المسند )#  

 (2404) (، ومسلم3706ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى(( أخرجه البخاري )

 ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اهللِ بْنِ شَرِيكٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ 
ثَ َنا ِإْسَرائِيلح، َعْن َعْبِد هللِا بْ   س[* [ ]520]  -   8392 ثَ َنا َعِليُّ ْبنح قَاِدٍم قَاَل: َحدَّ ِن َشرِيٍك، َعِن  َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح ََيََْي قَاَل: َحدَّ

َغزَ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  وَل  َرسح ِإنَّ  َماِلٍك:  ْبنح  َسْعدح  قَاَل  قَاَل:  َماِلٍك  ْبِن  َفَجاَء احْلَاِرِث  َعِليًّا،  َوَخلََّف  احْلَْمَراِء  اَنقَِتِه  َعَلى  ا 
َا َخلَّْفَتِّن أَنََّك   ،  َعِليٌّ َحَّتَّ َأَخَذ ِبَغْرِز النَّاَقِة فَ َقاَل: اَي َرسحوَل هللِا زََعَمْت ق حَرْيٌش أَنََّك ِإُنَّ اْستَ ثْ َقْلَتِّن، وََكرِْهَت صحْحَبيِت َوَبَكى َعِليٌّ

ولح  ْم َأَحٌد ِإالَّ َوَلهح َحاَمٌة؟ اَي اْبَن َأيب طَاِلٍب، َأمَ فَ َناَدى َرسح وَن ِمّنِّ مبَْنزَِلِة   هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يف النَّاِس: »َأِمْنكح ا تَ ْرَضى َأْن َتكح
: »َرِضيتح َعِن  وِلِه َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم« َهارحوَن ِمْن محوَسى ِإالَّ أَنَّهح اَل َنِبَّ بَ ْعِدي؟« قَاَل: َعِليٌّ  هللِا َوَعْن َرسح

ثَ َنا محوَسى اجْلحَهِّنُّ قَاَل:   * س[[ ]521]  -  8393 ثَ َنا ََيََْي يَ ْعِّن اْبَن َسِعيٍد قَاَل: َحدَّ َدَخْلتح   َأْخرَباََن َعْمرحو ْبنح َعِليٍّ قَاَل: َحدَّ
وَل هللِا َعَلى فَاِطَمَة ابْ َنِة َعِليٍّ فَ َقاَل هَلَا:   ثَ ْتِّن َأمْسَاءح بِْنتح عحَمْيٍس َأنَّ َرسح »رَِفيِقي َهْل ِعْنَدَك َشْيٌء َعْن َواِلِدِك محثْ َبٌت؟« قَاَلْت: َحدَّ

: »أَْنَت ِمّنِّ مبَْنزَِلِة َهارحوَن ِمْن محوَسى ِإالَّ أَنَّهح اَل َنِبَّ   ي؟« بَ ْعدِ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِلَعِليٍّ
 . إسناده صحيح (:27081# قال شعيب في تخريج المسند )

ثَ َنا َجْعَفرح ْبنح َعْوٍن، َعْن محوَسى اجْلحَهِّنِّ قَاَل: َأْدرَْكتح فَاطِ  *س[[ ]522]  - 8394 َلْيَماَن قَاَل: َحدَّ َمَة ابْ َنَة َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح سح
، َوِهَي ابْ َنةح ََثَاِننَي   ًئا؟ قَاَلْت: اَل، َوَلِكّنِّ َأْخرَبَْتِّن َأمْسَاءح بِْنتح عحَمْيٍس، أَ َعِليٍّ : هَلَا ََتَْفِظنَي َعْن أَبِيِك َشي ْ وَل َسَنًة فَ قحْلتح َعْت َرسح َا مسَِ هنَّ

: اَي َعِليُّ »أَْنَت ِمّنِّ مبَْنزَِلِة َهارحوَن ِمْن محوَسى  ِإالَّ أَنَّهح لَْيَس بَ ْعِدي َنِبٌّ«  هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قحولح
 . إسناده صحيح (:27081# قال شعيب في تخريج المسند )

8395   -  [523[ َوهح   *س[ [  َحَسٌن،  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  ن حَعْيٍم  أَبحو  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  اأْلَْوِديُّ  َحِكيٍم  ْبِن  عحْثَماَن  ْبنح  َأمْحَدح  اْبنح  َأْخرَباََن  َو 
وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه  َصاِلٍح، َعْن مح  ، َعْن َأمْسَاَء بِْنِت عحَمْيٍس، َأنَّ َرسح ، َعْن فَاِطَمَة بِْنِت َعِليٍّ : »أَْنَت وَسى اجْلحَهِّنِّ َوَسلََّم قَاَل ِلَعِليٍّ

 ِمّنِّ مبَْنزَِلِة َهارحوَن ِمْن محوَسى ِإالَّ أَنَّهح لَْيَس بَ ْعِدي َنِبٌّ« 
 . إسناده صحيح (:27081ريج المسند )# قال شعيب في تخ

 ذِكْرُ الْأُخُوَّةِ 
، َوَأمْحَدح ْبنح عحْثَماَن ْبِن َحِكيٍم،  * س[[ ]524] -  8396 ْيَسابحوِريُّ دح ْبنح ََيََْي ْبِن َعْبِد هللِا الن َّ ٍد   - َأْخرَباََن حمحَمَّ َحمَّ   -َواللَّْفظح ِلمح

ثَ َنا َأْسَباٌط، َعْن مِسَاٍك، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّ  ثَ َنا َعْمرحو ْبنح طَْلَحَة قَاَل: َحدَّ وِل قَااَل: َحدَّ اٍس، َأنَّ َعِليًّا، َكاَن يَ قحولح يف َحَياِة َرسح
ْم َومَ  تحْم َعَلى َأْعَقاِبكح : »َأفَِإْن َماَت َأْو قحِتَل انْ َقَلب ْ َقِلبح َعَلى َأْعَقابَِنا  هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ هللَا يَ قحولح َقِلْب، َوهللِا اَل نَ ن ْ ْن يَ ن ْ
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وهح،بَ ْعَد ِإْذ َهَدا ِه،    اَن هللاح، َوهللِا لَِئْن َماَت َأْو قحِتَل أَلحقَاتَِلنَّ َعَلى َما قَاَتَل َعَلْيِه َحَّتَّ َماَت، َوهللِا ِإيّنِ أَلَخح َوَولِيُّهح، َوَوارِثحهح، َواْبنح َعمِّ
؟«   َوَمْن َأَحقُّ ِبِه ِمّنِّ

8397  -   [525[ قَاَل:   *س[[  َسْهٍل  ْبنح  اْلَفْضلح  ْبِن    َأْخرَباََن  عحْثَماَن  َعْن  َعَوانََة،  أَبحو  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  محْسِلٍم  ْبنح  َعفَّانح  َثِّن  َحدَّ
ْؤِمِننَي ملَِ  : »اَي َأِمرَي اْلمح اًل قَاَل ِلَعِليٍّ ِغريَِة، َعْن َأيب َصاِدٍق، َعْن رَبِيَعَة ْبِن اَنِجٍد، َأنَّ رَجح َك؟«  اْلمح َك دحوَن َعمِّ قَاَل:   َورِْثَت اْبَن َعمِّ

وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم  ا ِمْن  -َأْو قَاَل:   - َُجََع َرسح طَِّلِب، َفَصَنَع هَلحْم محدًّ َدَعا َرسحولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َبِّن َعْبِد اْلمح
وَ  سَّ   طََعاٍم قَاَل: »فََأَكلحوا َحَّتَّ َشِبعحوا َوبَِقَي الطََّعامح َكَما هح َرابح َكأَنَّهح مَلْ ميَح ، ُثحَّ َدَعا ِبغحَمٍر َفَشرِبحوا َحَّتَّ َرَوْوا َوبَِقَي الشَّ سَّ َكأَنَّهح مَلْ ميَح

ْم ِبَاصٍَّة، َوِإىَل النَّاِس ِبَعامَّةٍ  طَِّلِب »ِإيّنِ بحِعْثتح ِإلَْيكح تحْم ِمْن َهِذِه اْْليَِة َما َقْد رَأَيْ تحْم،  ، َوَقْد رَأَي ْ َأْو مَلْ يحْشَرْب« فَ َقاَل: اَي َبِّن َعْبِد اْلمح
وَن َأِخي، َوَصاِحِب، َوَوارِِثي؟« فَ َلْم يَ قحْم ِإلَْيِه َأَحٌد فَ قحْمتح ِإلَْيِه،   ْم ي حَباِيعحِّن َعَلى َأْن َيكح ْنتح َأْصَغَر اْلَقْوِم فَ َقاَل: »اْجِلْس«  فَأَيُّكح وَكح

لُّ ذَ  : »اْجِلْس« َحَّتَّ َكاَن يف الثَّالَِثِة َضَرَب بَِيِدِه َعَلى َيِدي ُثحَّ قَاَل: " فَِبَذِلكَ ُثحَّ قَاَل َثاَلَث َمرَّاٍت كح  َورِْثتح ِلَك َأقحومح ِإلَْيِه فَ يَ قحولح
يَ  ي دحوَن َعمِّ  اْبَن َعمِّ

 .إسناده ضعيف لجهالة ربيعة بن ناجذ (:1371# قال شعيب في تخريج المسند )
ثَ نَ س[  [ ]526]  -   8398 رَْيٍ قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َعْبدح هللِا ْبنح ُنح ثَ َنا عحْثَمانح قَاَل: َحدَّ ا َماِلكح ْبنح ِمْغَوٍل، َأْخرَبين زََكِرايَّ ْبنح ََيََْي قَاَل: َحدَّ

َلْيَمانَ  وِلِه َصلَّى هللاح َعَلْيِه   َعِن احْلَاِرِث ْبِن َحِصريََة، َعْن َأيب سح و َرسح : أان َعْبدح هللِا َوَأخح ْعتح َعِليًّا، َعَلى اْلِمْنرَبِ يَ قحولح اجْلحَهِّنِّ قَاَل: مسَِ
وِلِه َصلَّى هللاح َعَلْيهِ  و َرسح ٌل َأاَن َعْبدح هللِا َوَأخح اٌب محْفرَتٍ »فَ َقاَل رَجح َا ِإالَّ َكذَّ  َم« َفَخَنَق َفَحَمَل " َوَسلَّ  َوَسلََّم، اَل يَ قحوهلح

( ماجه  ابن  رواه  "عن#120  بلفظ:  الصديقُ   وسلم، عليه هللاُ  صلى  رسوِله وأخو هللاِ  عبدُ  أنا :قال عليٍ     (   وأنا 
 .صليُت قبل الناِس بسبِع سنين  كذاٌب، إال بعدي يقوُلها ال األكبُر،

 وَسَلَّمَ: »عَلِيٌّ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ« ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ  
َبريَْ د س[  [ ]527]   -   8402 ثَ َنا ِإْسَرائِيلح، َعْن َأيب ِإْسَحاَق، َعْن هح ثَ َنا قَاِسٌم قَاَل: َحدَّ َة ْبِن َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح َحْرٍب قَاَل: َحدَّ

ا   َلمَّ قَاَل:  َعِليٍّ  َعْن  َهاِنٍئ،  ْبِن  َوَهاِنِئ  فَ َقاَل يَِرمَي،  فََأَخَذَها  َعِليٌّ  فَ تَ َناَوهَلَا  َعمُّ،  اَي  َعمُّ،  اَي  ت حَناِدي  مَحَْزَة  ابْ َنةح  ِإَذا  َة  َمكَّ ِمْن  َصَدْراَن 
، َوَجْعَفٌر، َوزِيٌد فَ َقاَل َعِليٌّ َأاَن َأَحقُّ  ِك، َفَحَمَلَها فَاْخَتَصَم ِفيَها َعِليٌّ َي َوقَاَل َجْعَفٌر:   هِبَا، وَ ِلَفاِطَمَة دحوَنِك ابْ َنَة َعمِّ ِهَي ابْ َنةح َعمِّ

َوَسلَّ  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  َرسح فَ َقَضى هِبَا  َأِخي«  »بِْنتح  زَْيٌد:  َوقَاَل  ََتْيِت«  َها  َوَخالَت ح ي  َعمِّ مبَْنزَِلِة »ابْ َنةح  »اخْلَاَلةح  َوقَاَل:  خِلَالَِتَها  َم 
: »أَْنَت ِمّنِّ  « َوقَاَل ِلَعِليٍّ واَن َوَمْواَل اأْلحمِّ لحِقي« َوقَاَل ِلَزْيٍد: اَي زَْيدح »أَْنَت َأخح  .اَن«، َوَأاَن ِمْنَك« َوقَاَل: جِلَْعَفٍر: »َأْشبَ ْهَت َخْلِقي َوخح

 مختصرا.  2280أخرجه أبو داود برقم  #

 ذِكْرُ قَوْلِهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »عَلِيٌّ كَنَفْسِي« 
ثَ َنا يحونحسح ْبنح َأيب ِإْسَحاَق، عَ   *س[ [ ]528]  -  8403 ثَ َنا اأْلَْحَوصح ْبنح َجَواٍب قَاَل: َحدَّ ٍد َحدَّ ْن َأيب  َأْخرَباََن اْلَعبَّاسح ْبنح حمحَمَّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »لَيَ ن ْ  اًل  ِإْسَحاَق، َعْن زَْيِد ْبِن ي حثَ ْيٍع، َعْن َأيب َذرٍّ قَاَل: قَاَل َرسح َتِهنَيَّ بَ نحو َولِيَعَة َأْو أَلَبْ َعَثنَّ ِإلَْيِهْم رَجح
رِّيََّة« َفَما رَاَعِّن ِإالَّ وََكفُّ عحَمرَ  َقاتَِلةح، َوَيْسِبَ الذُّ :   َكنَ ْفِسي ي حْنِفذح ِفيِهْم َأْمِري، فَ يَ ْقتحَل اْلمح ْجَزِت ِمْن َخْلِفي َمْن يَ ْعِّن؟ فَ قحْلتح يف حح

َك ي َ  ْعِل« قَاَل: »َوَعِليٌّ خَيِْصفح نَ ْعاَل«َما ِإايَّ  ْعِّن، َواَل َصاِحَبَك قَاَل: »َفَمْن يَ ْعِّن؟« قَاَل: »َخاِصفح الن َّ
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 ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »أَنْتَ صَفِيِّي وَأَمِينِي« 
ثَ َنا َعْبدح اْلَعزِ   * س[[ ]529]   -  8404 ثَ َنا اْبنح َأيب عحَمَر، َوأَبحو َمْرَواَن، قَااَل َحدَّ يِز، َعْن يَزِيَد ْبِن َأْخرَبين زََكِرايَّ ْبنح ََيََْي قَاَل: َحدَّ

ِد ْبِن اَنِفِع ْبِن عحَجرْيٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعِليٍّ قَاَل: قَ  اَل النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأمَّا أَْنَت اَي َعِليُّ َعْبِد هللِا ْبِن اهْلَاِد، َعْن حمحَمَّ
 َفَصِفيِّي َوَأِميِّن«

 ذِكْرُ تَوْجِيهِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَرَاءَةَ مَعَ عَلِيٍّ 
ثَ َنا أَبحو نحوٍح، َوامْسحهح َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح َغْزَواَن، ق حَراٌد، َعْن يحونحَس    َأْخرَبانَ   س[* [ ]530]   -   8407 ٍد قَاَل: َحدَّ ْبِن  اْلَعبَّاسح ْبنح حمحَمَّ

وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوسَ  ، َأنَّ َرسح َة َمَع َأيب ِإْسَحاَق، َعْن َأيب ِإْسَحاَق، َعْن زَْيِد ْبِن ي حثَ ْيٍع، َعْن َعِليٍّ لََّم " بَ َعَث ِبرَبَاَءَة ِإىَل َأْهِل َمكَّ
َة« قَاَل: »فَ َلِحْقتح  ِذ اْلِكَتاَب، فَاْمِض ِبِه ِإىَل َأْهِل َمكَّ هح، فََأَخْذتح اْلِكَتاَب ِمْنهح، فَاْنَصَرَف أَبحو َأيب َبْكٍر ُثحَّ أَتْ بَ َعهح ِبَعِليٍّ فَ َقاَل َلهح: »خح

َو َكِئيٌب« ف َ  ٌل ِمْن َأْهلِ َبْكٍر، َوهح  بَ ْييِت«  َقاَل: اَي َرسحوَل هللِا أحْنِزَل يفَّ َشْيٌء؟ قَاَل: »اَل، ِإيّنِ أحِمْرتح َأْن أحبَ لَِّغهح َأاَن، َأْو رَجح

 إسناده ضعيف (: 3584) تخريج مشكل اآلثار# قال شعيب في 
ثَ َنا َأْسَباٌط، َعْن ِفْطٍر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن  َأْخرَباََن زََكِرايَّ ْبنح ََيََْي قَاَل:    *س[[ ]531]  -  8408 ثَ َنا َعْبدح هللِا ْبنح عحَمَر قَاَل: َحدَّ َحدَّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َأاَب َبْكٍر بِ  بِبَ ْعِض الطَّرِيِق رَبَاَءَة َحَّتَّ ِإَذا َكاَن  َشرِيٍك، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن رقيٍم، َعْن َسْعٍد قَاَل: بَ َعَث َرسح
ولح هللِا َصلَّ  ي َعّنِّ َأْرَسَل َعِليًّا فََأَخَذَها ِمْنهح، ُثحَّ َساَر هِبَا، فَ َوَجَد أَبحو َبْكٍر يف نَ ْفِسِه، فَ َقاَل: قَاَل َرسح ى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّهح اَل ي حَؤدِّ

 » ٌل ِمّنِّ  ِإالَّ َأاَن َأْو رَجح
 يِّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ فَعَلِيٌّ وَلِيُّهُ« بَاب  قَوْلُ النَّبِ 

َليْ س[  [ ]532]  -  8410 ثَ َنا أَبحو َعَوانََة، َعْن سح َثِّن ََيََْي ْبنح مَحَّاٍد قَاَل: َحدَّ َثَّنَّ قَاَل: َحدَّ دح ْبنح اْلمح ثَ َنا  َأْخرَباََن حمحَمَّ َماَن قَاَل: َحدَّ
ولح   ا رََجَع َرسح ِة اْلَوَداِع، َونَ َزَل َحِبيبح ْبنح َأيب ََثِبٍت، َعْن َأيب الطَُّفْيِل، َعْن زَْيِد ْبِن َأْرَقَم قَاَل: َلمَّ هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َحجَّ

ال مح  ِفيكح تَ رَْكتح  َقْد  ِإيّنِ   ، فََأَجْبتح  ، دحِعيتح َقْد  " َكَأيّنِ  قَاَل:  ُثحَّ  فَ قحِمْمَن  َبَدْوَحاٍت  َأَمَر  مٍّ  خح اْْلِخِر:  َغِديَر  ِمَن  َأْكرَبح  َهحَا  َأَحدح ث ََّقَلنْيِ 
 احْلَْوَض " ُثحَّ قَاَل: »ِإنَّ هللَا َمْواَلَي،   َوِعرْتِت َأْهلح بَ ْييِت، فَاْنظحرحوا َكْيَف ََتْلحفحوين ِفيِهَما، فَِإهنَّحَما َلْن يَ تَ َفرَّقَا َحَّتَّ يَرَِدا َعَليَّ ِكَتابح هللاِ 

ْنتح  لِّ محْؤِمٍن« ُثحَّ َأَخَذ بَِيِد َعِليٍّ فَ َقاَل: »َمْن كح مَّ َواِل َمْن َوااَلهح، َوَعاِد َمْن َعاَداهح« فَ قحْلتح ِلَزْيٍد: َوَأاَن َوَلُّ كح  َولِيَّهح، فَ َهَذا َولِيُّهح، اللهح
ْوَحاِت َأَحٌد ِإالَّ رَآهح ِبَعي ْ  وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم؟ فَ َقاَل: »َما َكاَن يف الدَّ ْعَتهح ِمْن َرسح َعهح أبِحذحن َ مسَِ  ْيِه« نَ ْيِه، َومسَِ

 (: صحيح. 1765# قال شعيب في تخريج شرح مشكل األثار )
، َعْن َسْعِد ْبِن عحب َ   * س[[ ]533]   -  8411 ثَ َنا اأْلَْعَمشح ثَ َنا أَبحو محَعاِويََة قَاَل: َحدَّ دح ْبنح اْلَعاَلِء قَاَل: َحدَّ ْيَدَة، َعِن َأْخرَباََن حمحَمَّ

بَ عَ  قَاَل:  أَبِيِه  َعْن  ب حَرْيَدَة،  َسأَلْ اْبِن  رََجْعَنا  ا  فَ َلمَّ َعِليًّا،  َنا  َعَلي ْ َواْستَ ْعَمَل  َسرِيٍَّة،  يف  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  َرسح »َكْيَف ثَ َنا  َنا: 
ْنتح رَ  ْم؟« فَِإمَّا َشَكْوتحهح َأاَن، َوِإمَّا َشَكاهح َغرْيِي، فَ َرفَ ْعتح رَْأِسي وَكح وِل هللِا َقِد امْحَرَّ  رَأَيْ تحْم صحْحَبَة َصاِحِبكح اًل ِمْكَبااًب فَِإَذا ِبَوْجِه َرسح جح

ْنتح َولِيَّهح، فَ َعِليٌّ َولِيُّهح«  فَ َقاَل: »َمْن كح
 إسناده صحيح على شرط الشيخين. (:22945# قال شعيب في تخريج المسند )
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َثَّنَّ قَاَل:    * س[[ ]534]   -  8412 دح ْبنح اْلمح ثَ َنا َعْبدح اْلَمِلِك ْبنح َأيب َغِنيََّة، َعِن احْلََكِم،  َأْخرَباََن حمحَمَّ ثَ َنا أَبحو َأمْحََد قَاَل: َحدَّ َحدَّ
َثِّن ب حَرْيَدةح قَاَل: بَ َعَثِّن النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيهِ  َبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: َحدَّ ْلَيَمِن، فَ َرأَْيتح ِمْنهح  َوَسلََّم َمَع َعِليٍّ ِإىَل اَعْن َسِعيِد ْبِن جح

وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َرَفَع رَْأَسهح ِإََلَّ َوقَاَل:  ا رََجْعتح َشَكْوتحهح ِإىَل َرسح ْنتح َمْواَلهح فَ َعِليٌّ َمْواَلهح« َجْفَوًة، فَ َلمَّ  اَي ب حَرْيَدةح »َمْن كح
 صحيح على شرط الشيخين.إسناده  (:22945# قال شعيب في تخريج المسند )

ثَ َنا َعْبدح اْلَمِلِك ْبِن َأيب َغِنيََّة قَاَل: َحدَّ   * س[ [ ]535]   -   8413 ثَ َنا أَبحو ن حَعْيٍم قَاَل: َحدَّ ثَ َنا احْلََكمح،  َأْخرَباََن أَبحو َداوحَد قَاَل: َحدَّ
َبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعْن ب حَرْيَدَة قَاَل:   َخَرْجتح َمَع َعِليٍّ ِإىَل اْلَيَمِن، فَ َرأَْيتح ِمْنهح َجْفَوًة، فَ َقِدَمْت َعَلى النَِّبِّ َصلَّى َعْن َسِعيِد ْبِن جح

يَ تَ َغريَّح  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  َرسحولح  َفَجَعَل  فَ تَ نَ قَّْصتحهح،  َعِليًّا،  َفذََكْرتح  َوَسلََّم  َعَلْيِه  ب ح هللاح  اَي  َوقَاَل:  هح  َوْجهح َأْوىَل    »أََلْستح  َرْيَدةح 
ْنتح َمْواَلهح، فَ َعِليٌّ َمْواَلهح« وَل هللِا قَاَل: »َمْن كح : بَ َلى، اَي َرسح ْؤِمِننَي ِمْن أَنْ فحِسِهْم؟« ق حْلتح  اِبْلمح

 إسناده صحيح على شرط الشيخين. (:22945# قال شعيب في تخريج المسند )
وٍن َأيب َعْبِد هللِا قَا  *س[ [ ]536]   -   8415 ، َعْن َعْوٍف، َعْن َمْيمح ثَ َنا اْبنح َأيب َعِديٍّ َبةح ْبنح َسِعيٍد قَاَل: َحدَّ َل: زَْيدح  َأْخرَباََن ق حتَ ي ْ

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َفَحِمَد هللَا، َوأَْثََّن َعَلْيِه ُثحَّ قَاَل: »أَلَ  لِّ محْؤِمٍن ِمْن نَ ْفِسِه؟« ْبنح َأْرَقَم قَاَم َرسح وَن َأيّنِ َأْوىَل ِبكح ْستحْم تَ ْعَلمح
ْنتح َمْواَلهح، فَ َهذَ  لِّ محْؤِمٍن ِمْن نَ ْفِسِه قَاَل: »فَِإيّنِ َمْن كح  ا َمْواَلهح« َأَخَذ بَِيِد َعِليٍّ قَالحوا: بَ َلى، ََنْنح َنْشَهدح أَلَْنَت َأْوىَل ِبكح

 صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالِة أبي عبيد (:19325# قال شعيب في تخريج المسند )
، َوَأمْحَدح ْبنح عحْثَماَن ْبِن َحِكيٍم اأْلَْوِديُّ    * س[ [ ]537]   -   8416 ْيَسابحوِريُّ دح ْبنح ََيََْي ْبِن َعْبِد هللِا الن َّ ثَ َنا  َأْخرَباََن حمحَمَّ قَااَل: َحدَّ

َع َعِليًّ عحبَ ْيدح هللِا ْبنح محوَسى قَاَل:  ثَ َنا َعِمريَةح ْبنح َسْعٍد، أَنَّهح مسَِ َو ي حْنِشدح يف َأْخرَبين َهاِنئح ْبنح أَيُّوَب، َعْن طَْلَحَة اأْلَاَيِميِّ قَاَل: َحدَّ ا َوهح
ْنتح َمْواَلهح، فَ َعلِ  : »َمْن كح وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قحولح َع َرسح وا«الرَّْحَبِة َمْن مسَِ  يٌّ َمْواَلهح؟، فَ َقاَم ِبْضَعَة َعَشَر َفَشِهدح

ْعَبةح، َعْن َأيب ِإْسَحاَق قَاَل: مسَِ س[  [ ]538]  -  8417 ثَ َنا شح ٌد قَاَل: َحدَّ ثَ َنا حمحَمَّ َثَّنَّ قَاَل: َحدَّ دح ْبنح اْلمح ْعتح َسِعيَد  َأْخرَباََن حمحَمَّ
وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ   ْبَن َوْهٍب قَاَل: قَاَم ََخَْسٌة َأْو ِستَّةٌ  وا َأنَّ َرسح : ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َفَشِهدح

ْنتح َمْواَلهح، فَ َعِليٌّ َمْواَلهح«   »َمْن كح
قد توبع، وباقي رجاله    -الحفظ  وهو ابن عبد هللا، وإن كان سيئ  - صحيح ِلغيره، شريك  (:950# قال شعيب في تخريج المسند )

 ثقات رجال الصحيح غير زيد بن يثيع متاِبع سعيد بن وهب، فمن رجال الترمذي، ووثقه ابن حبان والعجلي.
8418   -   [539[ َأيب   * س[[  َعْن  ِإْسَرائِيلح،  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َخَلٌف  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َعِليٍّ  ْبِن  ِد  حمحَمَّ ْبنح  َعِليُّ  قَاَل:  َأْخرَباََن  ِإْسَحاَق   

َثِّن َسِعيدح ْبنح َوْهٍب أَنَّهح قَاَم ِمَّا يَِليِه ِستٌَّة، َوقَاَل زَْيدح ْبنح ي حثَ ْيٍع: »َوقَاَم ِمَّا يَِليِّن سِ  عحوا َرسحوَل هللِا َصلَّى هللاح َحدَّ وا َأهنَّحْم مسَِ تٌَّة، َفَشِهدح
ْنتح َمْواَل  : »َمْن كح  هح، فَِإنَّ َعِليًّا َمْواَلهح«َعَلْيِه َوَسلََّم« يَ قحولح

قد توبع، وباقي رجاله    -وهو ابن عبد هللا، وإن كان سيئ الحفظ  - صحيح ِلغيره، شريك  (:950# قال شعيب في تخريج المسند )
 ثقات رجال الصحيح غير زيد بن يثيع متاِبع سعيد بن وهب، فمن رجال الترمذي، ووثقه ابن حبان والعجلي.

ثَ َنا أَبحو ِإْسَحاقَ   * س[[ ]540]  -   8419 ثَ َنا َشرِيٌك قَاَل: َحدَّ ثَ َنا ِعْمَرانح ْبنح َأاَبَن قَاَل: َحدَّ ، َعْن َأْخرَباََن أَبحو َداوحَد قَاَل: َحدَّ
وَفِة: ِإيّنِ محْنِشٌد هللاَ  ْعتح َعِليَّ ْبَن َأيب طَاِلٍب يَ قحولح َعَلى ِمْنرَبِ اْلكح ٍد َصلَّى زَْيِد ْبِن ي حثَ ْيٍع قَاَل: مسَِ دح ِإالَّ َأْصَحاَب حمحَمَّ اًل، َواَل أَْنشح  رَجح

نْ  : »َمْن كح مٍّ وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قحولح " يَ ْوَم َغِديٍر خح َع َرسح مَّ َواِل َمْن  هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َمْن مسَِ تح َمْواَلهح فَ َعِليٌّ َمْواَلهح، اللهح
عحو َوااَلهح، َوَعادِ  وا َأهنَّحْم مسَِ وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه  َمْن َعاَداهح؟«. فَ َقاَم ِستٌَّة ِمْن َجاِنِب اْلِمْنرَبِ، َوِستٌَّة ِمَن اجْلَاِنِب اْْلَخِر، َفَشِهدح ا َرسح
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ْعَت اْلرَبَاءَ  وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه  َوَسلََّم يَ قحولح َذِلَك " قَاَل َشرِيٌك: فَ قحْلتح أِلَيب ِإْسَحاَق: َهْل مسَِ ثح هِبََذا َعْن َرسح  ْبَن َعاِزٍب َيحَدِّ
 َوَسلََّم؟ قَاَل: »نَ َعْم« 

قد توبع، وباقي رجاله    -وهو ابن عبد هللا، وإن كان سيئ الحفظ  - صحيح ِلغيره، شريك  (:950# قال شعيب في تخريج المسند )
 بن وهب، فمن رجال الترمذي، ووثقه ابن حبان والعجلي. ثقات رجال الصحيح غير زيد بن يثيع متاِبع سعيد

 ذِكْرُ قَوْلِهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »عَلِيٌّ وَلِيُّكُمْ بَعْدِي« 
بِيِه قَاَل:  َأْخرَباََن َواِصلح ْبنح َعْبِد اأْلَْعَلى، َعِن اْبِن فحَضْيٍل، َعِن اأْلَْجَلِح، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ب حَرْيَدَة، َعْن أَ   * س[[ ]541]   -  8421

تحَما فَ َعِليٌّ بَ َعثَ َنا َرسحولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل اْلَيَمِن َمَع َخاِلِد ْبِن اْلَولِيِد، َوبَ َعَث َعِليًّ  ا َعَلى َجْيٍش آَخَر، َوقَاَل: »ِإِن اْلتَ َقي ْ
اْلَيَمنِ  َأْهِل  ِمْن  َبِّن زَْيٍد  فَ َلِقيَنا  ِحَدتِِه«  َعَلى  َما  ِمْنكح َواِحٍد  لُّ  َفكح تَ َفرَّقْ تحَما  َوِإْن  النَّاِس،  ْشرِِكنَي َعَلى  اْلمح َعَلى  وَن  ْسِلمح اْلمح َوظََهَر   ،

َقاتِ  ، َفَكَتَب ِبَذِلَك َخاِلدح ْبنح اْلوَ فَ َقتَ ْلَنا اْلمح ِبِْ رِّيََّة، فَاْصطََفى َعِليٌّ َجارِيًَة لِنَ ْفِسِه ِمَن السَّ َنا الذُّ لِيِد ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َلَة، َوَسبَ ي ْ
ِإلَْيِه،   اْلِكَتاَب  »َفَدفَ ْعتح  قَاَل:   " ِمْنهح  َأاَنَل  َأْن  َوَأَمَرين  َوَسلََّم« َوَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  َرسحوِل  َوْجهح  فَ تَ َغريََّ   ، َعِليٍّ ِمْن  َونِْلتح 

ٍل َوَأَمْرَتِّن ِبطَاَعِتِه، فَ بَ لَّْغتح َما أحْرِسْلتح ِبِه فَ َقالَ  : َهَذا َمَكانح اْلَعاِئِذ، بَ َعثْ َتِّن َمَع رَجح ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوسَ فَ قحْلتح لََّم: »اَل  َرسح
ْم بَ ْعِدي«  َو َولِيُّكح ، َوَأاَن ِمْنهح، َوهح ، فَِإنَّ َعِليًّا ِمّنِّ  تَ َقَعنَّ اَي ب حَرْيَدةح يف َعِليٍّ

، -وهو ابن عبد هللا بن ُحَجيَّه-إسناده ضعيف بهذه السياقة من أجل أجلح الِكْندي  (:23012# قال شعيب في تخريج المسند )
 فهو ضعيف. 

 النَّبِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ سَبَّنِي«   ذِكْرُ قَوْلِ 
ثَ َنا ِإْسَرائِيلح، َعْن َأيب   *س[[ ]542]  -  8422 ثَ َنا ََيََْي ْبنح َأيب بحَكرْيٍ قَاَل: َحدَّ ٍد قَاَل: َحدَّ  ِإْسَحاَق، َعْن َأْخرَباََن اْلَعبَّاسح ْبنح حمحَمَّ

وَل هللِا َصلَّى ْبَحاَن   َأيب َعْبِد هللِا اجْلََدَلِّ قَاَل: َدَخْلتح َعَلى أحمِّ َسَلَمَة فَ َقاَلْت: »أَيحَسبُّ َرسح : »سح ْم؟« فَ قحْلتح هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِفيكح
: »َمْن َسبَّ َعِليًّا فَ َقدْ  وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قحولح ْعتح َرسح   َسبَِّّن«هللِا َأْو َمَعاَذ هللِا« قَاَلْت: مسَِ

فإن رواية إسرائيل عنه في    -وإن اختلط    -بيعي  إسناده صحيح، أبو إسحاق السَّ   (:26748# قال شعيب في تخريج المسند )
 غاية اإلتقان للزومه إياه.

ثَ َنا َجْعَفرح ْبنح َعْوٍن، َعْن َشِقيِق ْبِن أَ   * س[[ ]543]   -  8423 يب َعْبِد َأْخرَباََن َعْبدح اأْلَْعَلى ْبنح َواِصِل ْبِن َعْبِد اأْلَْعَلى قَاَل: َحدَّ
ثَ َنا أَبحو بُّوَن    هللِا قَاَل: َحدَّ ْم َتسح : »َقْد َبْكِر ْبنح َخاِلِد ْبِن عحْرفحطََة قَاَل: رَأَْيتح َسْعَد ْبَن َماِلٍك اِبْلَمِديَنِة فَ َقاَل: »ذحِكَر أَنَّكح َعِليًّا« ق حْلتح

الْ  وحِضَع  فَِإْن  بَّهح،  َتسح »اَل  قَاَل:  هللِا«  »َمَعاَذ   : ق حْلتح َتهح؟«  َسبَ ب ْ »َلَعلََّك  قَاَل:  َما فَ َعْلَنا«  َعِليًّا  بَّ  َأسح َأْن  َعَلى  ِمْفَرِقي  َعَلى  ِمْنَشارح 
» ْعتح ْعتح ِمْن َرسحوِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َما مسَِ تحهح بَ ْعَدَما مسَِ  َسبَ ب ْ

 التَّرْغِيبُ فِي مُوَالَاةِ عَلِيٍّ »رَضِيَ اهللُ عَنْهُ«، وَالتَّرْهِيبُ فِي مُعَادَاتِهِ 
ثَ َنا ِفْطرح ْبنح َخِليَفَة،  س[  [ ]544]   -   8424 ثَ َنا محْصَعبح ْبنح اْلِمْقَداِم قَاَل: َحدَّ َعْن َأيب  َأْخرَبين َهارحونح ْبنح َعْبِد هللِا قَاَل: َحدَّ

ِفْطٌر،  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َلْيَماَن  سح ْبنح  دح  حمحَمَّ ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َداوحَد  أَبحو  َوَأْخرَباََن  َعِليٌّ   الطَُّفْيِل،  َُجََع  قَاَل:  َواثَِلَة  ْبِن  َعاِمِر  الطَُّفْيِل  َأيب  َعْن 
وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قحولح  َع َرسح لَّ اْمِرٍئ مسَِ دح اِبهلِل كح َع، فَ َقاَم أحاَنٌس النَّاَس يف الرَّْحَبِة فَ َقاَل: »أَْنشح مٍّ َما مسَِ  يَ ْوَم َغِديِر خح



162 
 

وا   وَن َأيّنِ َأْوىَل اِبلْ َفَشِهدح : »أََلْستحْم تَ ْعَلمح مٍّ وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم« قَاَل يَ ْوَم َغِديِر خح َو قَائٌِم،  َأنَّ َرسح ْؤِمِننَي ِمْن أَنْ فحِسِهْم؟، َوهح مح
ال َمْواَلهح  َمْواَلهح فَ َعِليٌّ  ْنتح  »َمْن كح فَ َقاَل:   » َعِليٍّ بَِيِد  َأَخَذ  »َفَخَرْجتح ُثحَّ  الطَُّفْيِل:  أَبحو  قَاَل  َعاَداهح«  َمْن  َوَعاِد  َوااَلهح،  َمْن  مَّ َواِل  لهح

ِمنْ  ْعتحهح  مسَِ َأاَن  ؟  ت حْنِكرح »َأَوَما  فَ َقاَل:  فََأْخرَبْتحهح«  َأْرَقَم،  ْبَن  زَْيَد  فَ َلِقيتح  َشْيٌء،  ِمْنهح  نَ ْفِسي  َوَسلَّ َويف  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  وِل  َرسح َم«   
 . َواللَّْفظح أِلَيب َداوحدَ 

 .إسناده حسن (:1762# قال شعيب في تخريج شرح مشكل األثار )
قَاَل:    * س[[ ]545]  -   8425 ِإبْ َراِهيمح  ثَ َنا  قَاَل: َحدَّ الرَِّحيِم  َعْبِد  ْبنح  دح  حمحَمَّ َثِّن  َحدَّ قَاَل:  ََيََْي  ْبنح  زََكِرايَّ  ثَ َنا  َأْخرَبين  َمْعٌن  َحدَّ

َهاِجِر ْبِن ِمْسَماٍر، َعْن َعاِئَشَة بِْنِت َسْعٍد، َوَعاِمِر ْبِن َسْعدٍ  َثِّن محوَسى ْبنح يَ ْعقحوَب، َعِن اْلمح وَل هللِا قَاَل: َحدَّ ، َعْن َسْعٍد، َأنَّ َرسح
، أَي َُّها النَّا  ْم« قَالحوا: َصَدْقَت، ُثحَّ َأَخَذ بَِيِد َعِليٍّ فَ َرفَ َعَها ُثحَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َخَطَب النَّاَس فَ َقاَل: »َأمَّا بَ ْعدح ، فَِإيّنِ َولِيُّكح سح

، َواِل هللاح َمْن َوااَلهح َوَعاِد َمْن َعاَداهح« ي َعّنِّ َؤدِّ  قَاَل: »َهَذا َولِيِّي َواْلمح
8426   -   [546[ اجْلَْوزَاءِ   * س[[  أَبحو  عحْثَماَن  ْبنح  َأمْحَدح  َعِن  َأْخرَباََن  يَ ْعقحوَب،  ْبنح  محوَسى  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َعْثَمَة  اْبنح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:   

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم بَِيدِ  َهاِجِر ْبِن ِمْسَماٍر، َعْن َعاِئَشَة بِْنِت َسْعٍد قَاَلْت: َأَخَذ َرسح ، َفَخَطَب، َفَحِمَد هللَا َوأَْثََّن اْلمح  َعِليٍّ
وَل هللاِ َعلَ  ْم؟« قَالحوا: نَ َعْم، َصَدْقَت اَي َرسح ْم ِمْن أَنْ فحِسكح وَن َأيّنِ َأْوىَل ِبكح ، ُثحَّ َأَخَذ بَِيِد َعِليٍّ فَ َرفَ َعَها فَ َقاَل:  ْيِه ُثحَّ قَاَل: »أََلْستحْم تَ ْعَلمح

ْنتح َولِيَّهح فَ َهَذا َولِيُّهح، فَِإنَّ هللَا ي حَواَل َمْن َوااَلهح   ، َوي حَعاِدي َمْن َعاَداهح« »َمْن كح
ثَ َنا يَ ْعقحوبح ْبنح َجْعَفِر ْبِن أَ   *س[[ ]547] -  8427 دح ْبنح ََيََْي قَاَل: َحدَّ ثَ َنا حمحَمَّ يب َكِثرٍي، َعْن  َأْخرَبين زََكِرايَّ ْبنح ََيََْي قَاَل: َحدَّ

وِل   نَّا َمَع َرسح َو  محَهاِجِر ْبِن ِمْسَماٍر قَاَل: َأْخرَبِْتِّن َعاِئَشةح ابْ َنةح َسْعٍد، َعْن َسْعٍد قَاَل: كح َة، َوهح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَطرِيِق َمكَّ
، ُثحَّ َردَّ َمْن َمَضى، َوحَلَِقهح َمْن ََتَلََّف، فَ َلمَّ  مٍّ َوَقَف النَّاسح ا بَ َلَغ َغِديَر خح َها، فَ َلمَّ ٌه ِإلَي ْ ا اْجَتَمَع النَّاسح ِإلَْيِه قَاَل: »أَي َُّها النَّاسح محَوجِّ

مْ َهْل بَ لَّ  َا، ُثحَّ قَاَل: »أَي َُّها النَّاسح َمْن َولِيُّكح مَّ اْشَهْد« َثاَلَث َمرَّاٍت يَ قحوهلح ؟« قَالحوا: نَ َعْم قَاَل: »اللهح ولحهح َثاَلًَث،  ْغتح ؟« قَالحوا: هللاح َوَرسح
ولحهح َولِيَّ  ، فََأقَاَمهح ُثحَّ قَاَل: »َمْن َكاَن هللاح َوَرسح مَّ َواِل َمْن َوااَلهح، َوَعاِد َمْن َعاَداهح« ُثحَّ َأَخَذ بَِيِد َعِليٍّ  هح، فَ َهَذا َولِيُّهح، اللهح

 ى مَنْ أَبْغَضَهُ التَّرْغِيبُ فِي حُبِّ عَلِيٍّ، وَذِكْرِ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ أَحَبَّهُ، وَدُعَائِهِ عَلَ 
ثَ َنا َعْبدح اجْلَِليِل ْبنح َعِطيََّة قَاَل:  َأْخرَباََن ِإْسحَ   *س[[ ]548]  -  8428 َْيٍل قَاَل: َحدَّ اقح ْبنح ِإبْ َراِهيَم قَاَل: َأْخرَباََن النَّْضرح ْبنح ُشح

ْن َأَحٌد ِمَن النَّاِس أَبْ َغَض ِإََلَّ ِمنْ  َثِّن َأيب قَاَل: مَلْ َيكح ثَ َنا َعْبدح هللِا ْبنح ب حَرْيَدَة قَاَل: َحدَّ اًل َعِليِّ   َحدَّ  ْبِن َأيب طَاِلٍب، َحَّتَّ َأْحبَ ْبتح رَجح
تحهح، َوَما َأْصحَ  لح َعَلى َخْيٍل، َفَصِحب ْ ، فَ بحِعَث َذِلَك الرَّجح ، فََأَصاَب  ِمْن ق حَرْيٍش اَل أحِحبُّهح ِإالَّ َعَلى بَ ْغَضاِء َعِليٍّ َبهح ِإالَّ َعَلى بَ ْغَضاِء َعِليٍّ

ًيا، َفَكَتَب ِإىَل النَِّبِّ   ِبِْ َوِصيفَ َسب ْ َنا َعِليًّا، َويف السَّ هح، فَ بَ َعَث ِإلَي ْ سح َمِّ َعَث ِإلَْيِه َمْن خيح ، َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن يَ ب ْ ِبِْ ٌة ِمْن َأْفَضِل السَّ
ِس، ُثحَّ ََخََّس َفَصاَرْت يف َأْهِل بَ ْيِت النَِّبِّ  ا ََخََّسهح َصاَرِت اْلَوِصيَفةح يف اخْلحمح  َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، ُثحَّ ََخََّس َفَصاَرْت يف آِل فَ َلمَّ

ِس، ُثحَّ  هح يَ ْقطحرح فَ قحْلَنا: َما َهَذا؟ فَ َقاَل: »َأمَلْ تَ َرْوا اْلَوِصيَفَة؟ َصاَرْت يف اخْلحمح ، فََأََتاَن َورَْأسح  َصاَرْت يف َأْهِل بَ ْيِت النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعِليٍّ
قًا ِلِكَتاِبِه ِإىَل النَِّبِّ َعَليْ  َها، َفَكَتَب َوبَ َعَثِّن محَصدِّ ، فَ َوقَ ْعتح َعَلي ْ قًا« ِلَما ِه َوَسلََّم، ُثحَّ َصاَرْت يف آِل َعِليٍّ  َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم محَصدِّ

: َوي َ  : »َصَدَق« َوَأقحولح : َفَجَعْلتح َأقحولح َعَلْيِه: َويَ قحولح ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم«  قَاَل َعِليٌّ : »َصَدَق، فََأْمَسَك بَِيِدي َرسح قحولح
بًّا، فَ وَ  بُّهح فَاْزَدْد َلهح حح ْنَت َتِح َغْضهح، َوِإْن كح : نَ َعْم فَ َقاَل: »اَل ت حب ْ َغضح َعِليًّا؟« فَ قحْلتح الَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه لََنِصيبح آِل َعِليٍّ َوقَاَل: »أَتَ ب ْ
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ِس َأْفَضلح ِمْن َوِصيَفٍة« َفَما َكاَن َأَحٌد بَ ْعَد َرسحوِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َأَحبَّ ِإََلَّ   ِمْن َعِليٍّ قَاَل َعْبدح هللِا ْبنح ب حَرْيَدَة:  يف اخْلحمح
 َسلََّم َغرْيح َأيب«»َوهللِا َما يف احْلَِديِث بَ ْيِّن َوَبنْيَ النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه وَ 

رجاله رجال الصحيح غير عبد الجليل بن عطية وهو ثقة وقد صرح بالسماع وفيه  :  130/  9# قال الهيثمي في مجمع الزوائد  
 . لين

8429  -  [549[ َعْن    *س[[  ِإْسَحاَق،  َأيب  َعْن  اأْلَْعَمِش،  َعِن  محوَسى،  ْبنح  اْلَفْضلح  ثَ َنا  قَاَل: َحدَّ َرْيٍث  حح ْبنح  احْلحَسنْيح  َأْخرَباََن 
وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه وَ  َع َرسح دح اِبهلِل َمْن مسَِ : »ِإنَّ هللَا   َسلَّمَ َسِعيِد ْبِن َوْهٍب قَاَل: قَاَل َعِليٌّ يف الرَّْحَبِة: أَْنشح مٍّ يَ قحولح يَ ْوَم َغِديِر خح

مَّ َواِل َمْن َوااَلهح، َوَعاِد َمْن َعاَداهح، َوانْ  ْنتح َولِيَّهح فَ َهَذا َولِيُّهح، اللهح ْؤِمِننَي، َوَمْن كح صحْر َمْن َنَصَرهح«. قَاَل: فَ َقاَل َسِعيٌد: »قَاَم َوَلُّ اْلمح
زَيْ  َوقَاَل  ِستٌَّة«  َجْنِب  وَ ِإىَل  أَبْ َغَضهح«  َمْن  َوأَْبِغْض  َأَحبَّهح،  َمْن  »َأِحبَّ  َمرٍّ:  ذحو  َعْمٌرو  َوقَاَل  ِستٌَّة«.  ِعْنِدي  »قَاَم  ي حثَ ْيٍع:  ْبنح  َساَق دح 

» ، َعْن َعْمٍرو ِذي َمرٍّ »َأِحبَّ َباينِّ ي ْ  احْلَِديَث. َرَواهح ِإْسَرائِيلح، َعْن َأيب ِإْسَحاَق الشَّ
قد توبع، وباقي رجاله    -وهو ابن عبد هللا، وإن كان سيئ الحفظ  - صحيح ِلغيره، شريك  (:950المسند )# قال شعيب في تخريج  

 ثقات رجال الصحيح غير زيد بن يثيع متاِبع سعيد بن وهب، فمن رجال الترمذي، ووثقه ابن حبان والعجلي.
ِد ْبِن    * س[[ ]550]   -   8430 ثَ َنا أَبحو ِإْسَحاَق، َأْخرَباََن َعِليُّ ْبنح حمحَمَّ ثَ َنا ِإْسَرائِيلح قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َخَلفح قَاَل: َحدَّ َعِليٍّ قَاَل: َحدَّ

ٍد َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم:  دح َأْصَحاَب حمحَمَّ وَل هللاِ   َعْن َعْمٍرو ِذي محرٍّ قَاَل: " َشِهْدتح َعِليًّا اِبلرَّْحَبِة يَ ْنشح َع َرسح ْم مسَِ  َصلَّى هللاح " أَيُّكح
َصلَّ  هللِا  وَل  َرسح عحوا  مسَِ َأهنَّحْم  وا  َفَشِهدح أحاَنٌس  فَ َقاَم  قَاَل:  َما  مٍّ  خح َغِديِر  يَ ْوَم   : يَ قحولح َوَسلََّم  ْنتح َعَلْيِه  َمْن كح  : يَ قحولح َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  ى 

مَّ َواِل َمْن َوااَلهح،  َوَعاِد َمْن َعاَداهح، َوَأِحبَّ َمْن َأَحبَّهح، َوأَْبِغْض َمْن أَبْ َغَضهح، َواْنصحْر َمْن َنَصَرهح "  َمْواَلهح، فَِإنَّ َعِليًّا َمْواَلهح، اللهح
 صحيح ِلغيره  (:951# قال شعيب في تخريج المسند )

 طَالِبٍ ذِكْرُ الْمَثَلِ الَّذِي ضَرَبَهُ رَسُولُ اهللِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي  
ثَ َنا أَبحو َحفْ   * س[[ ]551]   -  8434 ثَ َنا ََيََْي ْبنح َمِعنٍي قَاَل: َحدَّ َباَرِك قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن اْلمح رح، َعِن  َأْخرَباََن حمحَمَّ ٍص اأْلَابَّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح    احْلََكِم ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك، َعِن احْلَاِرِث ْبِن َحِصريََة، َعْن َأيب َصاِدٍق، َعْن رَبِيَعَة ْبِن اَنِجٍد، َعْن َعِليٍّ قَاَل: قَاَل َرسح
ْتهح النََّصاَرى َحَّتَّ أَنْ َزلح »َعَلْيِه َوَسلََّم:   وٌد َحَّتَّ هَبَتحوا أحمَّهح، َوَأَحب َّ  ْيَس ِبِه«وهح اِبْلَمْنِزِل الَِّذي لَ اَي َعِليُّ ِفيَك َمَثٌل ِمْن ِعيَسى، أَبْ َغَضْتهح يَ هح

 إسناده ضعيف لضعف الحكم بن عبد الملك القرشي. (:1376# قال شعيب في تخريج المسند )
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ حُبُّ رَسُولِ اهللِ صَلَّى اهللُ  ذِكْرُ مَنْزِلَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَقُرْبِهِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُزُوقِهِ بِهِ، وَ 

ْعَبَة، َعْن َأيب ِإْسَحاَق، َعِن اْلَعاَلِء قَالَ   س[ [ ]552]   -   8435 ثَ َنا َخاِلٌد، َعْن شح : َسَأَل َأْخرَباََن ِإمْسَاِعيلح ْبنح َمْسعحوٍد قَاَل: َحدَّ
ٌل اْبَن عحَمَر، َعْن عحْثَماَن قَاَل: »َكاَن ِمَن الَِّذيَن تَ َولَّْوا يَ ْومَ   اْلتَ َقى اجْلَْمَعاِن، فَ َتاَب هللاح َعَلْيِه، ُثحَّ َأَصاَب َذنْ ًبا فَ َقتَ لحوهح« َوَسأََلهح رَجح

وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم«   َعْن َعِليٍّ فَ َقاَل: »اَل َتَسْل َعْنهح، ِإالَّ ق حْرَب َمْنزِلَِتِه ِمْن َرسح
8436  -  [553[ ْبنح   س[ [  ِهاَللح  َعِن َأْخرَبين  ِإْسَحاَق،  َأيب  َعْن  زحَهرْيٌ،  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َسنْيٌ  حح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  ِهاَلٍل  ْبِن  اْلَعاَلِء   

، َوعحْثَماَن؟ قَاَل: ثحِّن َعْن َعِليٍّ : َأاَل َتحَدِّ وِل »َأمَّا َعِليٌّ فَ َهذَ   اْلَعاَلِء ْبِن َعَراٍر قَاَل: َسأَْلتح َعْبَد هللِا ْبَن عحَمَر ق حْلتح بِّ َرسح تحهح ِمْن حح ا بَ ي ْ
، فَِإنَّهح َأْذَنَب يَ ْوَم أححح  ثحَك َعْنهح ِبَغرْيِِه، َوَأمَّا عحْثَمانح ْم هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َواَل أحَحدِّ ٍد َذنْ ًبا َعِظيًما، فَ َعَفا هللاح َعْنهح، َوَأْذَنَب ِفيكح

وهح«   َصِغريًا، فَ َقتَ ْلتحمح
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ثَ َنا ِإْسَرائِيلح، َعْن َأيب ِإْسَحاَق،    س[ [ ]554]   -   8437 ثَ َنا عحبَ ْيدح هللِا قَاَل: َحدَّ َلْيَماَن قَاَل: َحدَّ َعِن اْلَعاَلِء َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح سح
وِل َصلَّى هللاح َعَلْيِه  َو يف َمْسِجِد الرَّسح ، َوعحْثَماَن فَ َقاَل: »َأمَّا َعِليٌّ َفاَل َتَسْلِّن ْبِن َعَراٍر قَاَل: َسأَْلتح اْبَن عحَمَر َوهح َوَسلََّم، َعْن َعِليٍّ

وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم لَْيَس يف اْلَمْسِجِد بَ ْيٌت َغرْيَ ب َ  َعِظيًما   ْيِتِه، َوَأمَّا عحْثَمانح فَِإنَّهح َأْذَنَب َذنْ ًباَعْنهح، َواْنظحْر ِإىَل َمْنزِِلِه ِمْن َرسح
وهح«  ْم َذنْ ًبا دحوَن فَ َقتَ ْلتحمح  تَ َوىلَّ يَ ْوَم اْلتَ َقى اجْلَْمَعاِن، فَ َعَفا هللاح َعْنهح، َوَغَفَر َلهح، َوَأْذَنَب ِفيكح

ث َ   س[ [ ]555]   -   8438 ثَ َنا اْبنح محوَسى قَاَل: َحدَّ َنا َأيب، َعْن َعطَاٍء، َعْن  َأْخرَباََن ِإمْسَاِعيلح ْبنح يَ ْعقحوَب ْبِن ِإمْسَاِعيَل قَاَل: َحدَّ
، َولَ  ٌل ِإىَل اْبِن عحَمَر، َفَسأََلهح َعْن َعِليٍّ فَ َقاَل: »اَل َتَسْل َعْن َعِليٍّ ِكِن اْنظحْر ِإىَل بَ ْيِتِه ِمْن ب حيحوِت النَِّبِّ َسْعِد ْبِن عحبَ ْيَدَة قَاَل: َجاَء رَجح

  أَبْ َغَضهح« قَاَل: »أَبْ َغَضَك هللاح«َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم« قَاَل: »فَِإيّنِ 
 (.3704# روى األحاديث األربعة السابقة اإلمام البخاري بمعناها )

ثَ َنا أَبح   *س[ [ ]556] -  8439 ثَ َنا زحَهرْيٌ قَاَل: َحدَّ َسنْيٌ قَاَل: َحدَّ ثَ َنا حح  و ِإْسَحاقَ َأْخرَبين ِهاَللح ْبنح اْلَعاَلِء ْبِن ِهاَلٍل قَاَل: َحدَّ
َوَسلَّ  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  َرسحوَل  َعِليٌّ  َوِرَث  أَْيَن  ِمْن  اْلَعبَّاِس  ْبَن  ق حَثَم  الرَّمْحَِن  َعْبدح  َسَأَل  حلححوقًا، قَاَل:  ِبِه  َأوَّلََنا  ِإنَّهح َكاَن   " َم؟ قَاَل: 

اَن َلهح لحزحوًما  "َوَأَشدَّ
ثَ َنا عحبَ ْيدح هللِا، َعْن زَْيِد ْبِن َأيب أحنَ ْيَسَة، َعْن َأيب  َأْخرَباََن ِهاَللح ْبنح    * س[[ ]557]  -  8440 ثَ َنا َأيب قَاَل: َحدَّ اْلَعاَلِء قَاَل: َحدَّ

وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم دح  َك َوهح ِإْسَحاَق، َعْن َخاِلِد ْبِن ق حَثَم ِإنَّهح ِقيَل َلهح: َما ِلَعِليٍّ َوِرَث َرسح هح؟ قَاَل: »ِإنَّ َعِليًّا  وَن َجدِّ َو َعمُّ
اَن ِبِه لحصحوقًا«  َكاَن َأوَّلََنا ِبِه حلححوقًا، َوَأَشدَّ

ٍد قَاَل: َأْخرَباََن يحونحسح ْبنح َأيب إِ [  558]   –   8441 زَ َأْخرَبين َعْبَدةح ْبنح َعْبِد الرَِّحيِم قَاَل: َأْخرَباََن َعْمرحو ْبنح حمحَمَّ اِر  ْسَحاَق، َعِن اْلَعي ْ
ْعَماِن ْبِن َبِشرٍي قَاَل: اْسَتْأَذَن أَبحو َبْكٍر َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َرْيِث، َعِن الن ُّ ، َفَسِمَع َصْوَت َعاِئَشَة َعالًِيا، َوِهَي ْبِن حح

فَأَ  َأيب،  ِمْن  ِإلَْيِك  َأَحبُّ  َعِليًّا  َأنَّ  َعِلْمتح  َقْد  »َوهللِا   : تَ ْرَفِعنَي تَ قحولح »َأرَاِك  فحاَلنََة  ابْ َنَة  اَي  َوقَاَل:  لِيَ ْلِطَمَها«  َبْكٍر  أَبحو  َها  ِإلَي ْ ْهَوى 
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َوخَ  وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فََأْمَسَكهح َرسح ولح َرَج أَبحو َبْكٍر محْغَضًبا« فَ َقالَ َصْوَتِك َعَلى َرسح  َرسح

ِل؟« ُثحَّ اْسَتْأَذَن أَبح  و َبْكٍر بَ ْعَد َذِلَك، َوَقِد اْصطََلَح َرسحولح  هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: اَي َعاِئَشةح »َكْيَف رَأَْيِتِّن أَنْ َقْذتحِك ِمَن الرَّجح
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم:    هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َوَعاِئَشةح فَ َقاَل: »َأْدِخاَلين  ْلِم َكَما َأْدَخْلتحَماين يف احْلَْرِب« فَ َقاَل َرسح يف السِّ

 »َقْد فَ َعْلَنا« 
 ( ببعضه وقال األلباني: إسناده ضعيف.4999# هو عند أبي داود )

دح ْبنح آَدَم قَاَل:    س[[ ]559]   -   8442 َو اْبنح عحَمرْيٍ  َأْخرَبين حمحَمَّ َْيٍع َوهح ثَ َنا اْبنح َأيب َغِنيََّة، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيب ِإْسَحاَق، َعْن ُجح َحدَّ
َأَحبَّ  اًل  رَجح رَأَْيتح  »َما  فَ َقاَلْت:  َعِليًّا  هَلَا  َفذََكْرتح  غحاَلٌم  َوَأاَن  َعاِئَشَة،  َعَلى  ي  أحمِّ َمَع  َدَخْلتح  صَ قَاَل:  هللِا  وِل  ِإىَل َرسح َعَلْيِه    هللاح  لَّى 

وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِمَن اْمَرأَتِِه«   َوَسلََّم ِمْنهح، َواَل اْمَرَأًة َأَحبَّ ِإىَل َرسح
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َدَخْلُت َمَع َعمَِّتي َعَلى َعاِئَشَة َفُسِئَلْت َأيُّ النَّاِس َكاَن َأَحبَّ ِإَلى َرُسوِل َّللاَِّ ( بلفظ "3874# هو عند الترمذي )  َصلَّى َّللاَّ

َجاِل؟ َقاَلْت: »َزْوُجَها«، ِإْن َكاَن َما َعِلْمُت َصوَّاماا َقوَّاماا  َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريبٌ  " وقال الترمذي:"؟ َقاَلْت: »َفاِطَمُة«، َفِقيَل: ِمَن الرِ 
دح ْبنح ِإمْسَاِعيَل ْبِن  َأْخرَباََن َعْمرحو ْبنح َعِليٍّ قَالَ   س[[ ]560]   -   8443 ثَ َنا حمحَمَّ ثَ َنا َعْبدح اْلَعزِيِز ْبنح اخْلَطَّاِب ثَِقٌة قَاَل: َحدَّ : َحدَّ

َعَلى عَ  ي  أحمِّ َمَع  َدَخْلتح  قَاَل:  عحَمرْيٍ  ْبِن  يِع  ُجَِ َعْن   ، َباينِّ ي ْ الشَّ ِإْسَحاَق  َأيب  َعْن   ، الزُّبَ ْيِديُّ تَ رََجاَء  َها  َفَسِمْعت ح َورَاِء اِئَشَة،  ِمْن  َا  ْسَأهلح
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وِل هللِا َصلَّى هللاح  ٍل َما َأْعَلمح َأَحًدا َكاَن َأَحبَّ ِإىَل َرسح  َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْنهح، َواَل َأَحبَّ احلَِْجاِب َعْن َعِليٍّ فَ َقاَلْت: »َتْسأَلِيِّن َعْن رَجح
 ِإلَْيِه ِمَن اْمَرأَتِِه« 

ُ َعَلْيِه  ( بلفظ "3874# هو عند الترمذي ) َوَسلََّم  َدَخْلُت َمَع َعمَِّتي َعَلى َعاِئَشَة َفُسِئَلْت َأيُّ النَّاِس َكاَن َأَحبَّ ِإَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َجاِل؟ َقاَلْت: »َزْوُجَها«، ِإْن َكاَن َما َعِلْمُت َصوَّاماا َقوَّاماا  َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريبٌ  ل الترمذي:" وقا"؟ َقاَلْت: »َفاِطَمُة«، َفِقيَل: ِمَن الرِ 

 ذِكْرُ مَا خُصَّ بِهِ عَلِيٌّ مِنْ صُعُودِهِ عَلَى مَنْكِبَيَّ النَّبِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
8453  -  [561[ الْ   * س[[  َحِكيٍم  ْبِن  ن حَعْيِم  َعْن  َأْسَباٌط،  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َحْرٍب  ْبنح  َأمْحَدح  َمْرمَيَ َأْخرَباََن  أَبحو  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َمَداِئِّنِّ 

َنا اْلَكْعَبَة، َفَصِعَد   وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َحَّتَّ أَتَ ي ْ : »اْنطََلْقتح َمَع َرسح ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى قَاَل: قَاَل َعِليٌّ َرسح
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َضْعَفهح قَاَل َلهح: »اْجِلْس، َفَجَلَس، فَ نَ َزَل َنِبُّ هللاِ َمْنِكَِبَّ، فَ نَ َهَض ِبِه َعِليٌّ  ا رََأى َرسح  َصلَّى هللاح  « فَ َلمَّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّمَ  : »ِإنَّهح لَيحَخيَّلح ِإََلَّ َأيّنِ َلْو ِشْئتح َعَلْيِه َوَسلََّم« فَ َقاَل: »اْصَعْد َعَلى َمْنِكَِبَّ« فَ نَ َهَض ِبِه َرسح  فَ َقاَل َعِليٌّ
َها َتْثَاٌل ِمْن صحْفٍر َأْو َنحَاٍس، َفَجَعْلتح أحَعاجِلح  َماِء، َفَصِعَد َعِليٌّ اْلَكْعَبِة َوَعَلي ْ اًما َوِمْن َبنْيِ لَِنْلتح أحفحَق السَّ هح أَلحزِيَلهح مَيِيًنا َوُِشَااًل، َوقحدَّ

»اْقِذْفهح«  يَ  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  َنِبُّ  قَاَل  ِمْنهح«  اْسَتْمَكْنتح  ِإَذا  َحَّتَّ  َخْلِفِه،  َوِمْن  تحْكَسرح َدْيِه،  َفَكَسْرتحهح َكَما  ِبِه،  فَ َقَذْفتح 
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَليْ  ، فَاْنطََلْقتح َأاَن َوَرسح ، ُثحَّ نَ َزْلتح ِه َوَسلََّم َنْسَتِبقح َحَّتَّ تَ َوارَيْ َنا اِبْلب حيحوِت َخْشَيَة َأْن يَ ْلَقااَن َأَحٌد ِمَن النَّاِس اْلَقَوارِيرح

" 
قه  ثإسناده ضعيف، نعيم بن حكيم وثقه العجلي وابن حبان، واختلف قول معين فيه فو   (:644# قال شعيب في تخريج المسند )

الساجي عنه تضعيفه، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن سعد: لم يكن بذاك. وأبو في رواية عبد الخالق بن منصور، ونقل  
 مجهول. -وهو الثقفي -مريم

يِّدةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ  لَّمَ وَبِضْعَة  مِنْهُ، وَسَ ذِكْرُ مَا خُصَّ بِهِ عَلِيٌّ دُونَ الْأَوَّلِنيَ وَالْآخِرِينَ مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اهللِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَ 

 إِلَّا مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ 
8455  -  [562[ ْخِتَياينُّ   * س[[  السِّ أَيُّوبح  ثَ َنا  قَاَل: َحدَّ َوْرَداَن  ْبنح  َحاِِتح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َمْسعحوٍد  ْبنح  ِإمْسَاِعيلح  َأيب  َأْخرَباََن  َعْن   ،

وِل هللِا َصلَّ  ْنتح يف زِفَاِف فَاِطَمَة بِْنِت َرسح ، َعْن َأمْسَاَء بِْنِت عحَمْيٍس قَاَلْت: »كح ا َأْصَبْحَنا َجاَء يَزِيَد اْلَمَدينِّ ى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َلمَّ
وَك النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َفَضَرَب اْلَباَب، فَ َفَتَحْت َلهح أحمُّ َأمْيََن اْلَباَب« فَ َقاَل: اَي أحمَّ َأميَْ  َو َأخح َن »اْدِعي َل َأِخي«. قَاَلْت: هح

هح؟ قَاَل: »نَ َعمْ  « قَاَلْت: »َواخْ َوت حْنِكحح نْيَ ْعَن النَِّساءح َصْوَت النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ تَ َنحَّ تَ َبْأتح َأاَن يف اَنِحَيٍة«  ، اَي أحمَّ َأمْيََن، َومسَِ
، َفَدَعا َلهح َرسحولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَنَضَح َعَليْ  ِه ِمَن اْلَماِء، ُثحَّ قَاَل: »اْدعحوا َل فَاِطَمَة« َفَجاَءْت َخرَِقًة قَاَلْت: َفَجاَء َعِليٌّ

َها مِ  َن اْلَماِء، َفَخَرَج َرسحولح هللِا َصلَّى هللاح ِمَن احْلََياِء فَ َقاَل هَلَا: »َقْد يَ ْعِّن أَْنَكْحتحَك َأَحبَّ َأْهِل بَ ْييِت ِإََلَّ، َوَدَعا هَلَا، َوَنَضَح َعَلي ْ
نْ َعَليْ  : نَ َعْم، قَاَل: »كح : َأمْسَاءح قَاَل: ابْ َنةح عحَمْيٍس " ق حْلتح ِت يف زِفَاِف فَاِطَمَة بِْنِت ِه َوَسلََّم فَ َرَأى َسَواًدا« فَ َقاَل: »َمْن َهَذا؟« ق حْلتح

: نَ َعْم قَاَلْت: »َفَدَعا َل  وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم تحْكرِِميَنهح؟« ق حْلتح «. َخاَلَفهح َسِعيدح ْبنح َأيب َعرحوبََة، فَ َرَواهح َعْن أَيُّوَب، َعْن  َرسح
 ِعْكرَِمَة َعِن اْبِن َعبَّاسٍ 
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8456  -  [563[ اْلعَ   *س[[  ٍد  َخالَّ ْبنح  َهْيلح  سح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  صحْدرَاَن  ْبنح  دح  حمحَمَّ ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  ََيََْي  ْبنح  زََكِرايَّ  قَ َأْخرَباََن  اَل:  ْبِديُّ 
، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن  ْخِتَياينِّ دح ْبنح َسَواَء، َعْن َسِعيِد ْبِن َأيب َعرحوبََة، َعْن أَيُّوَب السِّ ثَ َنا حمحَمَّ ولح هللِا َحدَّ ا َزوََّج َرسح اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: »َلمَّ

َها لِيٌف، َوِقْربًَة« قَاَل: َوَجاءحوا  َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فَاِطَمَة ِمْن َعِليٍّ َكاَن ِفيَما َأْهدَ  ى َمَعَها َسرِيًرا َمْشرحوطًا، َوِوَساَدًة ِمْن أحْدٍم َحْشوح
: »ِإَذا أَتَ ْيَت هِبَا َفاَل تَ ْقَرهْبَا َحَّتَّ آتَِيَك« فَ  ولح هللِا َصلَّى هللاح بَِبْطَحاِء الرَّْمِل فَ َبَسطحوهح يف اْلبَ ْيِت؟ َوقَاَل ِلَعِليٍّ  َعَلْيِه َوَسلََّم،  َجاَء َرسح

ونح َأَخاَك َوَقدْ  َزوَّْجَتهح ابْ نَ َتَك؟ قَاَل: »فَِإنَّهح َأِخي«   َفَدقَّ اْلَباَب، َفَخَرَجْت ِإلَْيِه أحمُّ َأمْيََن فَ َقاَل هَلَا: »ُثَّ َأِخي؟« فَ َقاَلْت: وََكْيَف َيكح
َها فَ َقاَل هَلَا: »ِجْئِت تح  وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم؟« َفَدَعا هَلَا، َوقَاَل هَلَا: »َخرْيًا« قَاَل ُثحَّ َدَخَل قَاَل: ُثحَّ َأقْ َبَل َعَلي ْ ْكرِِمنَي َرسح

َل َعِن اْمَرأَتِِه ِإَذا َدَخَل   وَن الرَّجح ودح ي حْؤِخذح ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »وََكاَن اْليَ هح ولح هللِا َصلَّى هِبَا« قَاَل:  َرسح " َفَدَعا َرسح
َذ ِفيِه، ُثحَّ َدَعا َعِليًّا فَ َرشَّ ِمْن َذِلَك اْلمَ  اِء َعَلى َوْجِهِه َوَصْدرِِه، َوِذرَاَعْيِه، ُثحَّ َدَعا هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم بِتَ ْوٍر ِمْن َماٍء، فَ تَ َفَل ِفيِه، َوَعوَّ

وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َفَعَل هِبَا ِمْثَل َذِلَك ُثحَّ قَاَل هَلَا: »ِإيّنِ َوهللاِ فَاِطَمَة، فََأقْ بَ َلْت تَ ْعث حرح يف ثَ ْوهبَِ  ، َما آَلْوتح ا َحَياًء ِمْن َرسح
 َأْن أحَزوَِّجِك َخرْيَ َأْهِلي، ُثحَّ قَاَم َفَخَرَج«

اِر ْبِن رَ س[  [ ]564]  -  8458 ٌد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن  َأْخرَبين ِعْمَرانح ْبنح َبكَّ ثَ َنا حمحَمَّ ثَ َنا َأمْحَدح ْبنح َخاِلٍد قَاَل: َحدَّ اِشٍد قَاَل: َحدَّ
وَن َل ِإْحَدى ِخاَل َأيب جنَِيٍح، َعْن أَبِيِه، َأنَّ محَعاِويََة، ذََكَر َعِليَّ ْبَن َأيب طَاِلٍب فَ َقاَل َسْعدح ْبنح َأيب َوقَّاٍص: »َوهللاِ  ِلِه الثَّاَلِث  أَلَْن َتكح

وَن« قَاَل َل َما قَاَل َلهح ِحنَي َردَّهح   ْمسح أَلَْن َيكح وَن َل َما طََلَعْت َعَلْيِه الشَّ وَن َأَحبُّ ِإََلَّ ِمْن َأْن َيكح ِمْن تَ بحوَك: »َأَما تَ ْرَضى َأْن َتكح
وَن قَاَل َل َما ِمّنِّ مبَْنزَِلِة َهارحوَن ِمْن محوَسى ِإالَّ أَنَّهح اَل َنِبَّ بَ عْ  ، َوأِلَْن َيكح ْمسح وَن َل َما طََلَعْت َعَلْيِه الشَّ ِدي؟« َأَحبُّ ِإََلَّ ِمْن َأْن َيكح

لَْيسَ  َيَدْيِه،  َعَلى  هللاح  يَ ْفَتحح  وَلهح،  َوَرسح هللَا  بُّ  َيِح اًل  رَجح الرَّايََة  »أَلحْعِطنَيَّ  َخْيرَبَ:  يَ ْوِم  يف  إِ   قَاَل  َأَحبُّ  َما ِبَفرَّاٍر،  َل  وَن  َيكح َأْن  ِمْن  ََلَّ 
َها ِمَن اْلَوَلِد َما َلهح َأَحبُّ ِإََلَّ  ْنتح ِصْهَرهح َعَلى ابْ َنِتِه َل ِمن ْ وَن كح ، َوأِلَْن َأكح ْمسح وَن َل َما طََلَعْت َعَلْيِه طََلَعْت َعَلْيِه الشَّ  ِمْن َأْن َيكح

 » ْمسح  الشَّ
 ه، وقال األلباني: صحيح.( مع اختالف في آخر 3724# رواه الترمذي )

 أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمَأْثُورَةِ بِأَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ رَسُولِ اهللِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ  
دح ْبنح  [ ]565]  -   8459 دح ْبنح َعْمٍرو، َعْن َأيب َسَلَمَة، َعْن  س[ َأْخرَباََن حمحَمَّ ثَ َنا حمحَمَّ اِب قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َعْبدح اْلَوهَّ اٍر قَاَل: َحدَّ َبشَّ

وِل هللِا   ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َفَجاَءْت فَاِطَمةح، فََأَكبَّْت َعَلى َرسح ْيِه َوَسلََّم َفَسارََّها،  َصلَّى هللاح َعلَ َعاِئَشَة قَاَلْت: َمِرَض َرسح
َ النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم سَ  يفِّ ا ت حوح ا َأْكبَ ْبِت َعَلْيِه َأْخرَبين فَ َبَكْت، ُثحَّ َأَكبَّْت َعَلْيِه، َفَسارََّها، َفَضِحَكْت، فَ َلمَّ َها فَ َقاَلْت: »َلمَّ أَْلت ح

، ُثحَّ َأْكبَ ْبتح َعَلْيِه، فََأْخرَبين َأيّنِ َأْسرَعح َأْهِل بَ ْييِت ِبِه حلححوقًا، َوَأيّنِ َسيَِّدةح ِنَساِء َأهْ أَنَّهح َميٌِّت ِمْن َوَجِعِه َذِلَك، فَ بَ  ِل اجْلَنَِّة ِإالَّ َمْرمَيَ َكْيتح
 »  بِْنَت ِعْمَراَن، فَ َرفَ ْعتح رَْأِسي، َفَضِحْكتح

 . إسناده حسن(: 6952)وقال شعيب في تخريج صحيح ابن حبان  أصله في الصحيح# 
8461   -   [566[ ن حْعٍم،    * س[[  َأيب  ْبِن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  َعْن  يَزِيَد،  َعْن  َجرِيٌر،  َأْخرَباََن  قَاَل:  ِإبْ َراِهيَم  ْبنح  ِإْسَحاقح  َأيب َأْخرَباََن  َعْن 

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم:   »احلََْسنح َواحْلحَسنْيح َسيَِّدا َشَباِب َأْهِل اجْلَنَِّة، َوفَاِطَمةح َسيَِّدةح ِنَساِء َأْهِل اجْلَنَِّة ِإالَّ َسِعيٍد قَاَل: قَاَل َرسح
 َما َكاَن ِمْن َمْرمَيَ ابْ َنِة ِعْمَراَن«

 قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.  #
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 سُولِ اهللِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمَأْثُورَةِ بِأَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَ 
ثَ َنا أَبحو َجعْ  * س[[ ]567]  -  8462 دح ْبنح َعْبِد هللِا قَاَل: َحدَّ ثَ َنا الزَُّبرْيِيُّ حمحَمَّ دح ْبنح َمْنصحوٍر قَاَل: َحدَّ دح  َأْخرَباََن حمحَمَّ َفٍر َوامْسحهح حمحَمَّ

ولح هللِا َصلَّ  َريْ َرَة قَاَل: أَْبطََأ َرسح َثِّن أَبحو َحازٍِم، َعْن َأيب هح ا َكاَن ْبنح َمْرَواَن قَاَل: َحدَّ َهاِر، فَ َلمَّ ى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َعنَّا يَ ْوًما َصْدَر الن َّ
ال ِمَن  َمَلًكا  »ِإنَّ  قَاَل:  اْليَ ْوَم  نَ َرَك  مَلْ  َنا،  َعَلي ْ َشقَّ  َقْد  هللِا  وَل  َرسح اَي  قَائِلحَنا:  َلهح  قَاَل  يف اْلَعِشيُّ  هللَا  فَاْسَتْأَذَن  رَآين،  ْن  َيكح مَلْ  َماِء  سَّ

ًنا َسيِّ زِ  َسي ْ َرين َأنَّ فَاِطَمَة ابْ َنيِت َسيَِّدةح ِنَساِء أحمَّيِت، َوَأنَّ َحَسًنا َوحح  َدا َشَباِب َأْهِل اجْلَنَِّة« اَيَرِت، فََأْخرَبين َأْو َبشَّ
 ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِنيَ لِهَذَا الْخَبَرِ 

دح ْبنح َسَلَمَة، َعِن اْبِن ِإْسَحاَق، َعْن يَزِيَد ْبِن َعْبِد هللِا  َأْخرَباََن َأمْحَدح  * س[[ ]568]  - 8470 ثَ َنا حمحَمَّ اٍر احْلَرَّاينُّ قَاَل: َحدَّ ْبنح َبكَّ
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّ  ِد ْبِن أحَساَمَة ْبِن زَْيٍد، َعْن أَبِيِه قَاَل: قَاَل َرسح »َأمَّا أَْنَت اَي َعِليُّ َفَخَتِّن، َوأَبحو    َم: ْبِن قحَسْيٍط، َعْن حمحَمَّ

، َوَأاَن ِمْنَك«  ، َوأَْنَت ِمّنِّ  َوَلَديَّ
 ذِكْرُ الْآثَارِ الْمَأْثُورَةِ بِأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ 

 مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ 
َو اْبنح َأيب    َأْخرَباََن يَ ْعقحوبح   س[[ ]569]   -  8475 َعِن احْلََكِم ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن َوهح دح ْبنح آَدَم، َعْن َمْرَواَن،  ْبنح ِإبْ َراِهيَم، َوحمحَمَّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »احْلََسنح   َسيَِّدا َشَباِب َأْهِل اجْلَنَِّة،   َواحْلحَسنْيح ن حْعٍم، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيب َسِعيٍد اخْلحْدِريِّ قَاَل: قَاَل َرسح
 »  ِإالَّ اْبّنَِ اخْلَاَلِة ِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ، َوََيََْي ْبِن زََكِرايَّ

حديث صحيح، والحكم بن عبد الرحمن وثقه المؤلف، ويعقوب بن سفيان،   (:6959# قال شعيب في تخريج صحيح ابن حبان )
وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ضعيف، روى له النسائي، وقد توبع، وباقي رجال السند 

 ثقات رجال الصحيح.

 وَسَلَّمَ: »الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رَيْحَانَتَيَّ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا« ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ  
8476   -   [570[ بَ ْعضِ   *س[[  َعْن  احلََْسِن،  َعِن   ، َأْشَعثح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َخاِلٌد  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  اأْلَْعَلى  َعْبِد  ْبنح  دح  حمحَمَّ  َأْخرَباََن 

وِل هللِا َصلَّى هللاح  وِل هللِا َصلَّ   َأْصَحاِب َرسح َا قَاَل: َدَخْلتح َعَلى َرسح ى َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: يَ ْعِّن أََنَس ْبَن َماِلٍك قَاَل: " َدَخْلَنا، َورحمبَّ
: »َرَْيَاَنيَتَّ ِمْن َهذِ    اأْلحمَِّة« هِ هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َواحلََْسنح َواحْلحَسنْيح يَ تَ َقلََّباِن َعَلى َبْطِنِه " قَاَل: َويَ قحولح

  إِلَيَّ مِنْكَ« ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: »أَنْتَ أَعَزُّ عَلَيَّ مِنْ فَاطِمَةَ وَفَاطِمَةُ أَحَبُّ 
ثَ َنا اْبنح َأيب عحَمَر قَاَل: حَ   * س[[ ]571]   - 8478 ، َعِن اْبِن َأيب جنَِيٍح، َعْن أَبِيِه، َأْخرَبين زََكِرايَّ ْبنح ََيََْي قَاَل: َحدَّ ْفَيانح ثَ َنا سح دَّ

وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَليْ  : َخطَْبتح ِإىَل َرسح وَفِة يَ قحولح ْعتح َعِليًّا، َعَلى اْلِمْنرَبِ اِبْلكح ٍل قَاَل: مسَِ :  َعْن رَجح ِه َوَسلََّم فَاِطَمَة، فَ َزوََّجِّن فَ قحْلتح
وَل هللِا َأانَ  َها« اَي َرسح   َأَحبُّ ِإلَْيَك َأْم ِهَي؟ فَ َقاَل: »ِهَي َأَحبُّ ِإََلَّ ِمْنَك، َوأَْنَت َأَعزُّ َعَليَّ ِمن ْ

 كَ« ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: »مَا سَأَلْتُ لِنَفْسِي شَيْئًا إِلَّا قَدْ سَأَلْتُهُ لَ 
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ثَ َنا مَ  * س[[ ]572] -  8479 ثَ َنا َعِليُّ ْبنح ََثِبٍت قَاَل: َحدَّ ْنصحورح ْبنح َأْخرَباََن َعْبدح اأْلَْعَلى ْبنح َواِصِل ْبِن َعْبِد اأْلَْعَلى قَاَل: َحدَّ
ِه،   َلْيَماَن ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن احْلَاِرِث، َعْن َجدِّ ولح هللِا َأيب اأْلَْسَوِد، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيب زاَِيٍد، َعْن سح َعْن َعِليٍّ قَاَل: َمِرْضتح فَ َعاَدين َرسح

اين بِثَ ْوِبِه، فَ لَ  ، َوأان محْضَطِجٌع، فَاتََّكَأ ِإىَل َجْنِب، ُثحَّ َسجَّ ِديتح قَاَم ِإىَل اْلَمْسِجِد  َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َفَدَخَل َعَليَّ ا رَآين َقْد هح مَّ
صَ  َقَضى  ا  فَ َلمَّ ًئايحَصلِّي،  َشي ْ َأْشَتِك  مَلْ  َا  فَ قحْمتح َكَأُنَّ بَرِْئَت،  فَ َقْد  َعِليُّ  اَي  »قحْم  َوقَاَل:  َعّنِّ  الث َّْوَب  فَ َرَفَع  َجاَء  َذِلَك«    اَلَتهح  قَ ْبَل 

ًئا ِإالَّ َقْد  ًئا يف َصاَلِت ِإالَّ َأْعطَاين، َوَما َسأَْلتح لِنَ ْفِسي َشي ْ  َسأَْلتح َلَك«  فَ َقاَل: »َما َسأَْلتح َريبِّ َشي ْ
، َعْن يَ   *س[[ ]573]   -   8480 ثَ َنا َجْعَفٌر اأْلَمْحَرح ثَ َنا َعِليٌّ قَاَل: َحدَّ زِيَد ْبِن َأيب  َأْخرَباََن اْلَقاِسمح ْبنح زََكِرايَّ ْبِن ِديَناٍر قَاَل: َحدَّ

ا فَأَتَ ْيتح النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فََأقَاَمِّن يف َمَكانِِه، َوقَاَم يحَصلِّي، ِزاَيٍد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن احْلَاِرِث، َعْن َعِليٍّ قَاَل: وحِجْعتح َوَجعً 
َك ِمثْ َلهح، َوَما  ي ِبَشْيٍء ِإالَّ َدَعْوتح لَ َوأَْلَقى َعَليَّ َطَرَف ثَ ْوِبِه، ُثحَّ قَاَل: »قحْم اَي َعِليُّ َقْد بَرِْئَت، اَل أبََْس َعَلْيَك، َوَما َدَعْوتح لِنَ ْفسِ 

 َدَعْوتح ِبَشْيٍء ِإالَّ َقِد اْستحِجيَب َل« َأْو قَاَل: " أحْعِطيتح ِإالَّ أَنَّهح ِقيَل َل: اَل َنِبَّ بَ ْعَدَك " 
 ذِكْرُ مَا خُصَّ بِهِ عَلِيٌّ مِنْ صَرْفِ أَذًى الْحَرِّ وَالْبَرَدِ عَنْهُ 

دح بْ   *س[ [ ]574]  -   8483 ي َأْخرَباََن حمحَمَّ ثَ َنا َعمِّ ثَ َنا َهاِشمح ْبنح خَمَْلٍد الث ََّقِفيُّ قَاَل: َحدَّ نح ََيََْي ْبنح أَيُّوَب ْبِن ِإبْ َراِهيَم قَاَل: َحدَّ
ي، َعْن ِإبْ َراِهيَم الصَّاِئِغ، َعْن َأيب ِإْسَحاَق اهلَْ  َو َجدِّ دح ْبنح ََيََْي َوهح َلى، ْمَداينِّ أَيُّوبح ْبنح ِإبْ َراِهيَم قَاَل حمحَمَّ ، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيب لَي ْ

َتاِء، َوَعَليْ  َنا يف الشِّ َتاِء، َوَخَرَج َعَلي ْ َنا يف َحرٍّ َشِديٍد، َوَعَلْيِه ثَِيابح الشِّ ِه ثَِيابح الصَّْيِف، ُثحَّ َدَعا مبَاٍء َفَشِرَب، ُثحَّ َأنَّ َعِليًّا َخَرَج َعَلي ْ
جَ  َعْن  اْلَعَرَق  يف َمَسَح  َنا  ِإلَي ْ َخَرَج  ْؤِمِننَي؟  اْلمح َأِمريح  َصَنَع  َما  »َأرَأَْيَت  أَبَِة  اَي  قَاَل:  أَبِيِه  ِإىَل  ا رََجَع  فَ َلمَّ َهِتِه،  ثَِيابح    ب ْ َوَعَلْيِه  َتاِء،  الشِّ

َلى:   َتاِء« فَ َقاَل أَبحو لَي ْ َنا يف الصَّْيِف، َوَعَلْيِه ثَِيابح الشِّ َهْل َفِطْنَت؟ َوَأَخَذ بَِيِد اْبِنِه َعْبِد الرَّمْحَِن، فَأََتى َعِليًّا  الصَّْيِف، َوَخَرَج َعَلي ْ
: ِإنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن بَ َعَث ِإََلَّ، َوأان َأْرَمدح َشِديدح الرََّمدِ  نَ ْيكَ فَ َقاَل َلهح َعِليٌّ   ، فَ بَ َزَق يف َعْيِّن ُثحَّ قَاَل: »افْ َتْح َعي ْ

مَّ َأْذِهْب َعْنهح احْلَرَّ َواْلربََ  اَعِة، َوَدَعا َل« فَ َقاَل: »اللهح َما َحَّتَّ السَّ هح ت ح َما، َفَما اْشَتَكي ْ هح َد، َفَما َوَجْدتح َحرًّا، َواَل بَ ْرًدا َحَّتَّ فَ َفَتْحت ح
 يَ ْوِمي َهَذا«

 ذِكْرُ أَشْقَى النَّاسِ 
ثَ َنا حمحَمَّ   * س[[ ]575]  -  8485 دح ْبنح َوْهِب ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن مِسَاِك ْبِن َأيب َكِرميََة احْلَرَّاينُّ قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َسَلَمَة قَاَل: َأْخرَبين حمحَمَّ

ِد ْبِن َكْعٍب اْلقحرَ  ثَ ْيٍم، َعْن حمحَمَّ ِد ْبِن خح ثَ َنا اْبنح ِإْسَحاَق، َعْن يَزِيَد ْبِن حمحَمَّ اِر ْبِن اَيِسٍر قَاَل:  َحدَّ ثَ ْيٍم، َعْن َعمَّ ِد ْبِن خح ، َعْن حمحَمَّ ِظيِّ
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه وَ  ا نَ َزهَلَا َرسح ْنتح َأاَن َوَعِليُّ ْبنح َأيب طَاِلٍب، رَِفيَقنْيِ يف َغْزَوٍة فَ َلمَّ ٍج َسلََّم، َوَأقَاَم هِبَا رَأَيْ َنا أحاَنًسا ِمْن َبِّن محْدلِ كح

: اَي َأاَب اْليَ ْقظَاِن »َهْل َلَك َأْن َنَِْتَ َهؤحاَل  : يَ ْعَملحوَن يف َعنْيٍ هَلحْم، َأْو يف َُنٍْل " فَ َقاَل َل َعِليٌّ ِء، فَ نَ ْنظحَر َكْيَف يَ ْعَملحوَن؟« قَاَل: ق حْلتح
ْم، فَ َنَظْراَن ِإىَل َعَمِلِهْم َساَعًة، ُثحَّ َغِشي َناهح ْومح، فَاْنطََلْقتح َأاَن َوَعِليٌّ َحَّتَّ اْضَطَجْعَنا يف ِظلِّ صحَوٍر ِمَن النَّْخِل،  ِإْن ِشْئَت َفِجئ ْ َنا الن َّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َيحَرِّ  َاِب، فَِنْمَنا فَ َوهللِا َما أَنْ بَ َهَنا ِإالَّ َرسح َنا ِبرِْجِلِه، َوَقْد َترَتَّب ْ َوَدقْ َعاَء ِمَن الرتُّ قْ َعاِء الَّيِت كح َنا ِمْن تِْلِك الدَّ
: »َما َلَك اَي َأاَب ت حَراٍب؟« ِلمَ  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَعِليٍّ َاِب، ُثحَّ قَاَل:  ُنَْنا ِفيَها، فَ يَ ْوَمِئٍذ قَاَل َرسح ا يَ َرى ِمَّا َعَلْيِه ِمَن الرتُّ

َما أبَِْشَقى النَّا ثحكح وَل هللِا قَاَل: »أحَحْيِمرح َثَحودح الَِّذي َعَقَر النَّاَقَة، َوالَِّذي َيْضرِبحَك اَي َعِليُّ  »َأاَل أحَحدِّ َعَلى َهِذِه، ِس؟« ق حْلَنا: بَ َلى اَي َرسح
َها َهِذِه، َوَأَخَذ ِبِلْحَيِتِه«   َوَوَضَع َيَدهح َعَلى قَ ْرنِِه َحَّتَّ يَ بحلَّ ِمن ْ
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حسن لغيره، دون قوله: "يا أبا تراب" فصحيح من قصة أخرى، كما سيرد، وهذا إسناد   (:18321# قال شعيب في تخريج المسند )
 ضعيف

 ذِكْرُ أَحْدَثِ النَّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ اهللِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
8486   -  [576[ َسَلَمةَ   *س[ [  أحمُّ  قَاَلْت  قَاَلْت:  محوَسى  أحمِّ  َعْن  محِغريََة،  َعْن  َجرِيٌر،  َأْخرَباََن  قَاَل:  ْجٍر  حح ْبنح  َعِليُّ  ِإنَّ َأْخرَباََن   :

وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َعِليٌّ   َأْحَدَث النَّاِس َعْهًدا ِبَرسح
8487   -   [577[ دح    *س[[  حمحَمَّ َسَلَمَة:  َأْخرَباََن  أحمُّ  قَاَلْت  قَاَلْت:  محوَسى  أحمِّ  َعْن  محِغريََة،  َعْن  َجرِيٌر،  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  قحَداَمَة  ْبنح 

َوَسلََّم   َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  وِل  ِبَرسح َعْهًدا  النَّاِس  َأقْ َربح  ِإْن َكاَن  َسَلَمَة  أحمُّ  ِبِه  ََتِْلفح  َلمَّ »َوالَِّذي  قَاَلْت:   » قحِبَض َعِليٌّ َغَداَة  ا َكاَن 
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم وََكاَن َأَرى ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فََأْرَسَل ِإلَْيِه َرسح : »َجاَء   َرسح يف َحاَجٍة َأظحنُّهح بَ َعَثهح َفَجَعَل يَ قحولح

؟« َثاَلَث َمرَّاٍت قَاَلْت: َفَجاَء قَ ْبلَ  نَّا عحْداَن   َعِليٌّ ا َأْن َجاَء َعَرفْ َنا َأنَّ َلهح ِإلَْيِه َحاَجًة، َفَخَرْجَنا ِمَن اْلبَ ْيِت، وَكح ْمِس، فَ َلمَّ طحلحوِع الشَّ
ْنتح يف آِخِر َمْن َخَرَج ِمَن اْلبَ ْيِت،  وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوَمِئٍذ يف بَ ْيِت َعاِئَشَة، َفكح نَّ ِمَن اْلَباِب، ُثحَّ    َرسح َجَلْستح َأْداَنهح

، َفَكاَن آِخَر النَّاِس ِبِه َعْهًدا، َجَعَل يحَسارُّهح، َوي حَناِجيهِ   فََأَكبَّ َعَلْيِه َعِليٌّ
د بالرواية عنها ُمغيرة:(:  26565# قال شعيب في تخريج المسند ) يَُّة عليِ  بن أبي طالب، تفرَّ  إسناده ضعيف، أمُّ موسى: وهي ُسرِ 

بِ ي، وذكرها العجلي في "ثقاته"، وقال الدارقطني حديُثها مستقيم يخر ج حديثها اعتباراا.   وهو ابن ِمْقَسم الضَّ

 تَنْزِيلِهِ«   ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »عَلِيٌّ يُقَاتِلُ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى 
دح ْبنح قحَداَمَة، َواللَّْفظح َلهح، َعْن َجرِيٍر، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن إِ   * س[[ ]578] -  8488 مْسَاِعيَل َأْخرَباََن ِإْسَحاقح ْبنح ِإبْ َراِهيَم، َوحمحَمَّ

وَل هللِا صَ  َتِظرح َرسح لحوًسا نَ ن ْ نَّا جح َنا َقِد انْ َقَطَع ِشْسعح ْبِن رََجاَء، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيب َسِعيٍد اخْلحْدِريِّ قَاَل: كح لَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َفَخَرَج ِإلَي ْ
ْم َمْن ي حَقاِتلح َعَلى ََتْوِيِل اْلقحْرآِن َكَما قَاتَ ْلتح َعلَ  ى تَ ْنزِيِلِه« فَ َقاَل أَبحو َبْكٍر: َأاَن؟ قَاَل: نَ ْعِلِه، فَ َرَمى هِبَا ِإىَل َعِليٍّ فَ َقاَل: »ِإنَّ ِمْنكح

ْعِل«»اَل« قَ  : َأاَن قَاَل: »اَل، َوَلِكْن َصاِحَب الن َّ  اَل عحَمرح
 .حديث صحيح (:11258# قال شعيب في تخريج المسند )

 التَّرْغِيبُ فِي نُصْرَةِ عَلِيٍّ 
، َعْن َأيب ِإْسَحاَق،    * س[[ ]579]   -   8489 ثَ َنا اأْلَْعَمشح ثَ َنا اْلَفْضلح ْبنح محوَسى قَاَل: َحدَّ فح ْبنح ِعيَسى قَاَل: َحدَّ َأْخرَباََن يحوسح

وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيهِ  َع َرسح دح اِبهلِل َمْن مسَِ : »هللاح  َوسَ َعْن َسِعيِد ْبِن َوْهٍب قَاَل: قَاَل َعِليٌّ يف الرَّْحَبِة أَْنشح مٍّ يَ قحولح لََّم يَ ْوَم َغِديٍر خح
مَّ َواِل َمْن َوااَلهح، َوَعاِد مَ  ْنتح َولِيَّهح، فَ َهَذا َولِيُّهح، اللهح ْؤِمِننَي، َوَمْن كح ْن َعاَداهح، َواْنصحْر َمْن َنَصَرهح« فَ َقاَل َسِعيٌد: َولِيِّي، َوَأاَن َوَلُّ اْلمح

ذحو َمرٍّ:    قَاَل َحارِثَةح ْبنح محَضرٍِّب: »قَاَم ِعْنِدي ِستٌَّة« َوقَاَل زَْيدح ْبنح ي حثَ ْيٍع: »قَاَم ِعْنِدي ِستٌَّة« َوقَاَل َعْمٌرو»قَاَم ِإىَل َجْنِب ِستٌَّة« وَ 
 »َأِحبَّ َمْن َأَحبَّهح، َوابْ َغْض َمْن أَبْ َغَضهح«

قد توبع، وباقي رجاله    -وهو ابن عبد هللا، وإن كان سيئ الحفظ  - صحيح ِلغيره، شريك  (:950# قال شعيب في تخريج المسند )
 ثقات رجال الصحيح غير زيد بن يثيع متاِبع سعيد بن وهب، فمن رجال الترمذي، ووثقه ابن حبان والعجلي.

 ئَةُ الْبَاغِيَةُ« ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »عَمَّار  تَقْتُلُهُ الْفِ 
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ثَ َنا يَزِيدح قَاَل: َأْخرَباََن اْلَعوَّامح، َعِن اأْلَْسَوِد ْبِن َمْسعحو   * س[[ ]580]   -   8496 َلْيَماَن قَاَل: َحدَّ ٍد، َعْن َحْنظََلَة َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح سح
اَلِن خيَْ  ْنتح ِعْنَد محَعاِويََة، فََأََتهح رَجح َوْيِلٍد قَاَل: كح َما َأاَن قَ تَ ْلتحهح« فَ َقاَل َعْبدح هللِا ْبِن خح هح لُّ َواِحٍد ِمن ْ : »كح اٍر يَ قحولح َتِصَماِن يف رَْأِس َعمَّ

وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ي َ  ْعتح َرسح َما نَ ْفًسا ِلَصاِحِبِه، فَِإيّنِ مسَِ لحهح اْلِفئَ ْبنح َعْمٍرو لَِيِطْب ِبِه َأَحدحكح : »تَ ْقت ح  ةح اْلَباِغَيةح« قحولح
ْحَمِن: َخاَلَفُه ُشْعَبُة َفَقاَل: َعِن اْلَعوَّاِم، َعْن َرُجٍل، َعْن َحْنَظَلَة ْبِن ُسَوْيدٍ  #  َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ

 . إسناده صحيح (:6499# قال شعيب في تخريج المسند )
لٍ   َأْخرَبانَ   * س[[ ]581]  -   8497 ْعَبةح، َعِن اْلَعوَّاِم ْبِن َحْوَشٍب، َعْن رَجح ثَ َنا شح ٌد قَاَل: َحدَّ ثَ َنا حمحَمَّ َثَّنَّ قَاَل: َحدَّ دح ْبنح اْلمح ،  حمحَمَّ

مسَِ  َعْمٍرو  ْبنح  هللِا  َعْبدح  فَ َقاَل:  اٍر،  َعمَّ ِبَرْأِس  ِجيَء   " قَاَل:  َوْيٍد  سح ْبِن  َحْنظََلَة  َعْن  َباَن،  َشي ْ َبِّن  َعَلْيِه عْ ِمْن  هللاح  َصلَّى  هللِا  وَل  َرسح تح 
لحهح اْلِفَئةح اْلَباِغَيةح« : »تَ ْقت ح  َوَسلََّم يَ قحولح

 . إسناده صحيح (:6499# قال شعيب في تخريج المسند )
ثَ َنا َجرِيٌر، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َعْبِد ال  َأْخرَبانَ  * س[ [ ]582]  -  8498 دح ْبنح قحَداَمَة قَاَل: َحدَّ رَّمْحَِن، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمٍرو حمحَمَّ

ارًا اْلِفَئةح اْلَباِغَيةح«.  : »تَ ْقتحلح َعمَّ ْعتح َرسحوَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قحولح  قَاَل: مسَِ
ْحَمِن ْبِن ِزَيادٍ  # ْحَمِن: َخاَلَفُه َأُبو ُمَعاِوَيَة، َفَرَواُه َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َعْبِد الرَّ  ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلَحاِرثِ َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ

 . إسناده صحيح (:6499# قال شعيب في تخريج المسند )
، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ِزاَيٍد، َأْخرَباََن َعْبدح  * س[[ ]583]  -  8499 ثَ َنا اأْلَْعَمشح ثَ َنا أَبحو محَعاِويََة قَاَل: َحدَّ ٍد قَاَل: َحدَّ  هللِا ْبنح حمحَمَّ

ْفَيانح الث َّْوِريُّ فَ َقاَل: َعِن ا  َمِش، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيب ِزاَيدٍ أْلَعْ َعْن َعْبِد هللِا ْبِن احْلَاِرِث، قَاَل َعْبدح هللِا ْبنح َعْمٍرو ََنَْوهح. َخاَلَفهح سح
 . إسناده صحيح (:6499# قال شعيب في تخريج المسند )

ْفَياَن، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َعْبِد الرَّمْحَنِ   *س[ [ ]584]  -  8500 ثَ َنا أَبحو ن حَعْيٍم، َعْن سح  ْبِن  َأْخرَباََن َعْمرحو ْبنح َمْنصحوٍر قَاَل: َحدَّ
ْعتح اَيٍد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن احْلَاِرِث قَاَل: ِإيّنِ أَلحَساِيرح َعْبَد هللِا ْبَن َعْمٍرو َوَعْمَرو ْبَن اْلَعاِص َومحَعاوِ َأيب زِ  يََة فَ َقاَل َعْبدح هللِا ْبنح َعْمٍرو مسَِ

لحهح اْلِفَئةح اْلبَ  : »تَ ْقت ح وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قحولح َعاِويََة »أََتْسَمعح َما يَ قحولح َهَذا؟ َفَحَذَفهح« قَاَل: َرسح ارًا« فَ َقاَل َعْمٌرو ِلمح اِغَيةح َعمَّ
َا قَ تَ َلهح َمْن َجاَء ِبِه، اَل تَ َزالح َداِحًضا يف بَ ْوِلَك«   »ََنْنح قَ تَ ْلَناهح؟ ِإُنَّ

 . إسناده صحيح (:6499# قال شعيب في تخريج المسند )
 خُصَّ بِهِ عَلِيٌّ مِنْ قِتَالِ الْمَارِقِنيَ ذِكْرُ مَا  

 ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ 
ثَ َنا عحبَ ْيدح هللِا، َعْن ِإْسَرائِيَل، َعنْ س[  [ ]585] -  8511 َلْيَماَن، َواْلَقاِسمح ْبنح زََكِرايَّ قَااَل: َحدَّ يب ِإْسَحاَق،   أَ َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح سح

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »خَيْرحجح قَ ْوٌم ِمْن آ َوْيِد ْبِن َغَفَلَة، َعْن َعِليٍّ قَاَل: قَاَل َرسح ِخِر الزََّماِن، يَ ْقَرءحوَن اْلقحْرآَن اَل َيحَاِوزح َعْن سح
هْ  يِن َكَما مَيْرحقح السَّ ْم، مَيْرحقحوَن ِمَن الدِّ لِّ محْسِلٍم«  تَ َراِقيَ هح  مح ِمَن الرَِّميَِّة، ِقَتاهلححْم َحقٌّ َعَلى كح

َف،  س[  [ ]586]   -   8512 ثَ َنا ِإبْ َراِهيمح ْبنح يحوسح دح ْبنح اْلَعاَلِء قَاَل: َحدَّ ثَ َنا حمحَمَّ َعْن أَبِيِه، َعْن  َأْخرَبين زََكِرايَّ ْبنح ََيََْي قَاَل: َحدَّ
، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »خَيْرحجح َأيب ِإْسَحاَق، َعْن َأيب قَ يْ  َوْيِد ْبِن َغَفَلَة، َعْن َعِليٍّ ، َعْن سح يف آِخِر الزََّماِن   ٍس اأْلَْوِديِّ

ْهِم ِمَن  يِن محرحوَق السَّ ْم، مَيْرحقحوَن ِمَن الدِّ لِّ محْسِلٍم«قَ ْوٌم يَ ْقَرءحوَن اْلقحْرآَن، اَل َيحَاِوزح تَ َراِقيَ هح  الرَِّميَِّة، ِقَتاهلححْم َحقٌّ َعَلى كح
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 سِيمَاهُمْ 
ثَ َنا ِإْسَرائِيلح، َعْن ِإبْ َراِهيمَ   * س[[ ]587]  -  8513 ثَ َنا خَمَْلٌد قَاَل: َحدَّ اٍر احْلَرَّاينُّ قَاَل: َحدَّ  ْبِن َعْبِد اأْلَْعَلى،  َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح َبكَّ

َصلَّى هللاح َعْن طَاِرِق ْبِن ِزايَ  هللِا  ْم ُثحَّ قَاَل: اْنظحرحوا، فَِإنَّ َنِبَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّهح   ٍد قَاَل: َخَرْجَنا َمَع َعِليٍّ ِإىَل اخْلََوارِِج، فَ َقتَ َلهح
وَن ِمَن احْلَقِّ  ْم، خَيْرحجح لحوقَ هح وَن اِبحْلَقِّ اَل َيحَاِوزح حح اًل َأْسَوَد  َسَيْخرحجح قَ ْوٌم يَ َتَكلَّمح ْم َأنَّ ِفيِهْم رَجح ْهمح ِمَن الرَِّميَِّة، َفِسيَماهح  َكَما خَيْرحجح السَّ

َو فَ َقدْ  ْن هح َو، فَ َقْد قَ تَ ْلتحْم َشرَّ النَّاِس، َوِإْن مَلْ َيكح وٌد، ِإْن َكاَن هح َْدَج اْلَيِد يف َيِدِه َشَعَراٌت سح َنا خمح ُثحَّ قَاَل:   قَ تَ ْلتحْم َخرْيَ النَّاِس« فَ َبَكي ْ
وًدا، َوَخرَّ َعِليٌّ َمَعَنا َساِجًدا َغرْيَ أَنَّهح قَالَ  جح ْخَدَج، َفَخَرْراَن سح َنا، فَ َوَجْداَن اْلمح وَن ِبَكِلَمِة احْلَقِّ " " اْطلحبحوا، َفطََلب ْ  : يَ َتَكلَّمح

 حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة طارق بن زياد الكوفي. (:848# قال شعيب في تخريج المسند )
ثَ َنا ََيََْي ْبنح مَحَّاٍد قَاَل: َأْخرَباََن أَبحو َعَوانََة قَاَل: َأْخربََ   *س[[ ]588]   -   8514 اَن أَبحو بَ ْلٍج َأْخرَباََن احلََْسنح ْبنح محْدِرٍك قَاَل: َحدَّ

َلْيِم ْبِن بَ ْلٍج قَالَ  ْنتح قَ ْبَل َذِلَك أحَصارِعح ََيََْي ْبنح سح ْهَرَواِن قَاَل: »كح َلْيمح ْبنح بَ ْلٍج، أَنَّهح َكاَن َمَع َعِليٍّ يف الن َّ اًل َعَلى : َأْخرَبين َأيب سح  رَجح
َوقَ تَ  ْهَرَواِن،  الن َّ يَ ْومح  ا َكاَن  فَ َلمَّ بَِعرٌي،  »َأَكَلَها  قَاَل:  َيِدَك؟  َشْأنح  َما   : فَ قحْلتح َشْيٌء«  قَ ْتِلِهْم َيِدِه  ِمْن  َعِليٌّ  َفَجزَِع  احْلَرحورِيََّة،  َعِليٌّ  َل 

ولحهح« َوقَالَ  : »َويف َمْنِكبَ ْيِه َثاَلثح َشَعَراٍت يف ِحنَي مَلْ َيَِْد َذا الثَُّديِّ َفطَاَف، َحَّتَّ َوَجَدهح يف َساِقَيٍة« فَ َقاَل: »َصَدَق هللاح، َوبَ لََّغ َرسح
 ِمْثِل َحَلَمِة الثَّْدِي« 

 ثَوَابُ مَنْ قَاتَلَهُمْ 
8515  -   [589[ ،    * س[[  اجْلَْرِميُّ َلْيٍب  ْبنح كح َعاِصمح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  فحَضْيٍل  اْبنح  َأْخرَباََن  قَاَل:  ْنِذِر  اْلمح ْبنح  َعِليُّ  أَبِيِه َأْخرَباََن  َعْن 

النَّا يحَكلِّمح  َوَعِليٌّ  قَاَل:  َفِر  السَّ ثَِيابح  َعَلْيِه  ٌل  رَجح َدَخَل  ِإْذ  َجاِلًسا  َعِليٍّ  ِعْنَد  ْنتح  ْؤِمِننَي قَاَل: كح اْلمح َأِمرَي  اَي  فَ َقاَل:  ونَهح  َويحَكلِّمح َس، 
ِل، َفَسأَْلتحهح  َو ِفيِه، َفَجَلْستح ِإىَل الرَّجح ْنتح محْعَتِمًرا، فَ َلِقيتح   »َأَتََْذنح َأْن أََتَكلَّمح؟ فَ َلْم يَ ْلَتِفْت ِإلَْيِه، َوَشَغَلهح َما هح َما َخرَبحَك؟« قَاَل: كح

ى حَ َعاِئَشَة فَ َقاَلْت َل  وا يف َمْوِضٍع يحَسمَّ : َخَرجح وَن َحرحورِيًَّة« ق حْلتح ْم يحَسمُّ وا يف َأْرِضكح وا  : »َهؤحاَلِء اْلَقْومح الَِّذيَن َخَرجح مُّ رحورَاَء، َفسح
َخرَبَهح  ْم  أَلََخرَبَكح َأيب طَاِلٍب  اْبنح  َشاَء  َلْو  ْم،  َهَلَكتَ هح َشِهَد  ِلَمْن  »طحوََب  فَ َقاَلْت:  فَ رََغ ِبَذِلَك،  ا  فَ َلمَّ َخرَبِِهْم،  َعْن  َأْسأَلحهح  َفِجْئتح  ْم«، 

وِل هللِا صَ  َنا« قَاَل: »ِإيّنِ َدَخْلتح َعَلى َرسح ؟ فَ َقصَّ َعَلْيِه َكَما َقصَّ َعَلي ْ ْسَتْأِذنح لَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َولَْيَس ِعْنَدهح  َعِليٌّ قَاَل: »أَْيَن اْلمح
ولحهح َأْعَلمح وَ َأَحٌد َغرْيح َعاِئَشَة   : هللاح َوَرسح ، َوقَ ْومح َكَذا وََكَذا؟« ق حْلتح ْؤِمِننَي« فَ َقاَل َل: »َكْيَف أَْنَت اَي َعِليُّ قَاَل: ُثحَّ َأَشاَر بَِيِدِه أحمِّ اْلمح

ْم، ميَْ  وَن ِمَن اْلَمْشِرِق يَ ْقَرءحوَن اْلقحْرآَن اَل َيحَاِوزح تَ َراِقيَ هح ٌل فَ َقاَل: »قَ ْوٌم خَيْرحجح ْهمح ِمَن الرَِّميَِّة، ِفيِهْم رَجح يِن َكَما مَيْرحقح السَّ رحقحوَن ِمَن الدِّ
َأخْ  اِبهلِل  ْم  »أحاَنِشدحكح قَاَل:  نَ َعْم  قَالحوا:  هِبِْم؟«  ْم  َأْخرَبْتحكح اِبهلِل  ْم  أَْنشحدحكح َثْدٌي  َيَدهح  َْدٌج َكَأنَّ  قَا خمح نَ َعْم  قَالحوا:  ِفيِهْم؟«  أَنَّهح  ْم  َل:  رَبْتحكح

وين ِبهِ  تحمح ْم اِبهلِل أَنَّهح ِفيِهْم، فَأَتَ ي ْ وين، فََأْخرَبَتححوين أَنَّهح لَْيَس ِفيِهْم، َفَحَلْفتح َلكح تحمح ْم؟« قَالحوا: نَ َعْم قَاَل:  »فَأَتَ ي ْ  َتْسَحبحونَهح َكَما نحِعَت َلكح
ولحهح«   »َصَدَق هللاح َوَرسح

شهاب والد عاصم، فمن رجال أصحاب   بنإسناده جيد، رجاله رجال الصحيح غير كليب    (:1378)# قال شعيب في تخريج المسند  
 السنن، وهو صدوق. 

َو اْبنح َهاِشٍم، َعْن ِإمْسَا  * س[ [ ]590]   -   8521 ثَ َنا أَبحو َماِلٍك َعْمٌرو َوهح ٍد قَاَل: َحدَّ دح ْبنح عحبَ ْيِد ْبِن حمحَمَّ َو  َأْخرَباََن حمحَمَّ ِعيَل َوهح
بَ ْيٍش، َهاِل ْبِن َعْمٍرو، َعْن ِزرِّ ْبِن حح ، َعنْيَ   اْبنح َأيب َخاِلٍد قَاَل: َأْخرَبين َعْمرحو ْبنح قَ ْيٍس، َعِن اْلِمن ْ : َأاَن فَ َقْأتح َع َعِليًّا يَ قحولح أَنَّهح مسَِ



172 
 

وا اْلَعَمَل أَلَْخربَْ  ْهَرَواِن، َوَلْواَل َأيّنِ َأْخَشى َأْن َترْتحكح َنِة، َوَلْواَل َأاَن َما قحوِتَل َأْهلح الن َّ ْم َصلَّى اْلِفت ْ ْم اِبلَِّذي َقَضى هللا َعَلى ِلَساِن نَِبيَّكح تحكح
ْم، محْبِصًرا ِلَضاَللَِتِهْم، َعارِفًا اِبهْلحَدى الَِّذي ََنْنح َعَلْيِه " هللاح َعَلْيهِ    َوَسلََّم ِلَمْن قَاتَ َلهح

  رَضِيَ اهللُ عَنْهُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ   ذِكْرُ مُنَاظَرَةِ عَبْدِ اهللِ بْنِ عَبَّاسٍ الْحَرُورِيَّةَ، وَاحْتِجَاجِهِ فِيمَا أَنْكَرُوهُ عَلَى أَمِريِ الْمُؤْمِنِنيَ 
8522   -   [591[ ا  * س[[  َعمَّ ْبنح  ِعْكرَِمةح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َمْهِديٍّ  ْبنح  الرَّمْحَِن  َعْبدح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َعِليٍّ  ْبنح  َعْمرحو  قَاَل:  َأْخرَباََن  ٍر 

َثِّن َعْبدح هللِا ْبنح َعبَّاٍس قَاَل: »لَ  َثِّن أَبحو زحَمْيٍل قَاَل: َحدَّ :  َحدَّ ا َخَرَجِت احْلَرحورِيَّةح اْعتَ َزلحوا يف َداٍر، وََكانحوا ِستََّة آاَلٍف« فَ قحْلتح ِلَعِليٍّ مَّ
ْم َعَلْيكَ  ْؤِمِننَي »أَْبرِْد اِبلصَّاَلِة، َلَعلِّي أحَكلِّمح َهؤحاَلِء اْلَقْوَم« قَاَل: »ِإيّنِ َأَخاف حهح ، وَ اَي َأِمرَي اْلمح ، فَ َلِبْستح : َكالَّ ، َوَدَخْلتح « ق حْلتح ْلتح تَ َرجَّ

ِبَك؟«   َجاَء  َفَما  َعبَّاٍس،  اْبَن  اَي  ِبَك  »َمْرَحًبا  فَ َقالحوا:  لحوَن  َيَْكح ْم  َوهح َهاِر،  الن َّ ِنْصِف  َداِر  يف  ِعْنِد  َعَلْيِهْم  ِمْن  ْم  تحكح أَتَ ي ْ هَلحْم:  ق حْلتح 
َهاِجرِي َن، َواأْلَْنَصاِر، َوِمْن ِعْنِد اْبِن َعمِّ النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َوِصْهرِِه، َوَعَلْيِهْم ن حزَِّل َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم اْلمح

َوأحبَ لِّ  يَ قحولحوَن،  َما  ْم  أَلحبَ لَِّغكح َأَحٌد،  ْم  هح ِمن ْ ْم  ِفيكح َولَْيَس  ْم،  ِمْنكح بَِتْأِويِلِه  َأْعَلمح  ْم  فَ هح  ، ْم  اْلقحْرآنح ْم َغهح هح ِمن ْ نَ َفٌر  َل  فَانَتَحى  تَ قحولحوَن،  َما 
»َثاَلثٌ  قَالحوا:  ِه  َعمِّ َواْبِن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  َرسحوِل  َأْصَحاِب  َعَلى  نَِقْمتحْم  َما  َهاتحوا   : »َأمَّا ق حْلتح قَاَل:  ؟  نَّ هح َما   : ق حْلتح  »

ْكمح الّرَِجاِل يف أَ  ، فَِإنَّهح حح نَّ { ]األنعام:  ِإْحَداهح : َهِذِه  57ْمِر هللِا« َوقَاَل هللاح: }ِإِن احْلحْكمح ِإالَّ ّلِِلَِّ [ َما َشْأنح الّرَِجاِل َواحْلحْكِم؟ ق حْلتح
فَّارًا َلَقْد َحلَّ  ْم َواَل  ِسَباهح َواِحَدٌة قالوا: َوَأمَّا الثَّانَِيةح، فَِإنَّهح قَاَتَل، َومَلْ َيْسِب، َومَلْ يَ ْغَنْم، ِإْن َكانحوا كح ْم، َولَِئْن َكانحوا محْؤِمِننَي َما َحلَّ ِسَباهح

َتاِن، َفَما الثَّالَِثةح؟ " َوذََكَر َكِلَمًة َمْعَناَها قَالحوا: حَمَى نَ ْفَسهح ِمْن َأِمريِ  : َهِذِه ثِن ْ َو   ِقَتاهلححْم ق حْلتح ْؤِمِننَي، فَ هح ْن َأِمرَي اْلمح ْؤِمِننَي، فَِإْن مَلْ َيكح اْلمح
ْم ِإنْ َأمِ  : هَلحْم َأرَأَيْ َتكح َنا َهَذا« ق حْلتح ْم َشْيٌء َغرْيح َهَذا؟ قَالحوا: »َحْسب ح : َهْل ِعْندَكح ْم ِمْن ِكَتاِب هللِا ريح اْلَكاِفرِيَن " ق حْلتح  قَ َرْأتح َعَلْيكح

ْم أَتَ ْرِجعحوَن؟ قَالحوا: »نَ َعمْ  نَِّة نَِبيِِّه َما يَ رحدُّ قَ ْوَلكح هح َوسح ْم َجلَّ ثَ َناؤح ْكمح الّرَِجاِل يف َأْمِر هللِا، فَِإيّنِ َأقْ َرأح َعَلْيكح ْم: »حح : َأمَّا قَ ْولحكح « ق حْلتح
َوت َ  تَ َباَرَك  هللاح  فََأَمَر   ، رحْبِع ِدْرَهٍم  ََثَِن  يف  الّرَِجاِل  ِإىَل  ْكَمهح  حح هللاح  َصريََّ  َقْد  َأْن  هللِا  َأرَأَ يف ِكَتاِب  ِفيِه«  وا  مح ََيْكح َأْن  هللِا َعاىَل  قَ ْوَل  ْيَت 

ْم مح  رحٌم، َوَمْن قَ تَ َلهح ِمْنكح لحوا الصَّْيَد، َوأَنْ تحْم حح مح تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل: }اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمنحوا اَل تَ ْقت ح َعِم ََيْكح ًدا َفَجَزاٌء ِمْثلح َما قَ َتَل ِمَن الن َّ تَ َعمِّ
ْم{ ]املائدة:   ْكِم [ وََكانَ 95ِبِه َذَوا َعْدٍل ِمْنكح وَن ِفيِه، َوَلْو َشاَء حلكم ِفيِه، َفَجاَز ِمْن حح مح َهح ِإىَل الّرَِجاِل ََيْكح ْكِم هللِا أَنَّهح َصريَّ  ِمْن حح

َأرْ  يف  َأْو  َأْفَضلح  ِدَمائِِهْم  َوَحْقِن   ، ِ اْلَبنيِّ َذاِت  َصاَلِح  يف  الّرَِجاِل  ْكمح  َأحح اِبهلِل  ْم  دحكح أَْنشح قَالح الّرَِجاِل،  َويف َنٍب؟  َأْفَضلح  َهَذا  بَ َلى،  وا: 
]ال َأْهِلَها{  ِمْن  َوَحَكًما  ِمْن َأْهِلِه  َحَكًما  فَابْ َعثحوا  بَ ْيِنِهَما  ِشَقاَق  ِخْفتحْم  }َوِإْن  َوَزْوِجَها:  ْكَم 35نساء:  اْلَمْرَأِة  حح اِبهلِل  ْم  فَ َنَشْدتحكح  ]

: َوَأمَّا الّرَِجاِل يف َصاَلِح َذاِت بَ ْيِنِهْم، َوَحْقِن ِدَمائِهِ  ْكِمِهْم يف بحْضِع اْمَرَأٍة؟ َخَرْجتح ِمْن َهِذِه؟ " قَالحوا: نَ َعْم ق حْلتح ْم َأْفَضلح ِمْن حح
َها َما َتْسَتِحلُّو  ْم َعاِئَشَة، َتْسَتِحلُّوَن ِمن ْ ْم قَاَتَل َومَلْ َيْسِب، َومَلْ يَ ْغَنْم، َأفَ َتْسبحوَن أحمَّكح ْم؟ فَِإْن ق حْلتحْم: ِإانَّ   َن ِمْن َغرْيَِها َوِهيَ قَ ْولحكح أحمُّكح

َنا فَ َقْد َكَفْرِتحْ: َها َما َنْسَتِحلُّ ِمْن َغرْيَِها فَ َقْد َكَفْرِتحْ، َوِإْن ق حْلتحْم: لَْيَسْت أبِحمِّ هح   َنْسَتِحلُّ ِمن ْ ْؤِمِننَي ِمْن أَنْ فحِسِهْم َوَأْزَواجح }النَِّبُّ َأْوىَل اِبْلمح
]األحزاب: ن َ 6  أحمََّهاِتححْم{  حَمْيح  َوَأمَّا  نَ َعْم،  قَالحوا:  َهِذِه؟  ِمْن  َأَفَخَرْجتح  مبَْخَرٍج،  َها  ِمن ْ فَْأتحوا   ، َضاَللََتنْيِ َبنْيَ  فَأَنْ تحْم  َأِمرِي  [  ِمْن  ْفِسِه 

ْم مبَا تَ ْرَضْوَن. إن َنِبَّ هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوَم احْلح  ْؤِمِننَي، فََأاَن آتِيكح : »اْكتحْب اَي َعِليُّ اْلمح ْشرِِكنَي فَ َقاَل ِلَعِليٍّ َدْيِبَيِة َصاََلَ اْلمح
ولح هللِا َما قَاتَ ْلَناَك فَ َقاَل َرسح  وَل هللِا« قَالحوا: َلْو نَ ْعَلمح أَنََّك َرسح ٌد َرسح ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْمحح َهَذا َما َصاََلَ َعَلْيِه حمحَمَّ

دح ْبنح  ايَ  ، َواْكتحْب َهَذا َما َصاََلَ َعَلْيِه حمحَمَّ مَّ ِإنََّك تَ ْعَلمح َأيّنِ َرسحولح هللِا، اْمحح اَي َعِليُّ ولح هللِا َصلَّى هللاح َعِليُّ اللهح  َعْبِد هللِا« َوهللِا َلَرسح
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ْن   ، َوَقْد حَمَى نَ ْفَسهح، َومَلْ َيكح ِة، َأْخَرْجتح ِمْن َهِذِه؟ " قَالحوا: »نَ َعْم، فَ َرَجَع َعَلْيِه َوَسلََّم َخرْيٌ ِمْن َعِليٍّ ب حوَّ هح نَ ْفَسهح َذِلَك حَمَاهح ِمَن الن ُّ حَمْوح
َهاِجرحوَن َواأْلَْنَصارح«  مح اْلمح ْم، فَ قحِتلحوا َعَلى َضاَللَِتِهْم، فَ َقتَ َلهح ْم أَْلَفاِن، َوَخَرَج َسائِرحهح هح  ِمن ْ

إسناده حسن، عكرمة بن عمار روى له مسلم، ووثقه غير واحد، والقول الفصل فيه   (:3187# قال شعيب في تخريج المسند )
روى   -واسمه سماك بن الوليد الحنفي  -أنه حسن الحديث مستقيمه، إال أنه مضطرب في حديث يحيى بن أبي كثير، وأبو ُزميل  

بأس به، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال ابن عبد له مسلم، ووثقه العجلي، وابن معين، وأبو زرعة، وقال أبو حاتم: صدوق ال  
 البر: أجمعوا على أنه ثقة. 

 ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمُؤَيِّدَةِ لِمَا تَقَدَّمَ وَصْفُهُ 
ثَ َنا  *س[ [ ]592] -  8523 ثَ َنا َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح َصاِلٍح قَاَل: َحدَّ َعْمرحو ْبنح َهاِشٍم اجْلَْنِبُّ، َأْخرَبين محَعاِويَةح ْبنح َصاِلٍح قَاَل: َحدَّ

  : ، َعْن َعْلَقَمَة ْبَن قَ ْيٍس قَاَل: ق حْلتح ِلَعِليٍّ ِد ْبِن َكْعٍب اْلقحَرِظيِّ ِد ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن حمحَمَّ َنَك َوَبنْيَ اْبِن آِكَلِة اأْلَْكَباَد َعْن حمحَمَّ »جَتَْعلح بَ ي ْ
ْنتح َكاِتَب َرسح  ولح هللاِ َحَكًما« قَاَل: ِإيّنِ كح ٌد َرسح َهْيلح وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوَم احْلحَدْيِبَيِة، َفَكَتَب َهَذا َما َصاََلَ َعَلْيِه حمحَمَّ ، َوسح

َو َوهللاِ  : »هح َهْيٌل: »َلْو َعِلْمَنا أَنَّهح َرسحولح هللِا َما قَاتَ ْلَناهح، احْمحَها« فَ قحْلتح ولح هللِا، َوِإْن رَِغَم أَنْ فحَك، اَل، َوهللِا اَل ْبنح َعْمٍرو فَ َقاَل سح  َرسح
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، »َأِرين َمَكاهَنَا، فََأرَيْ تحهح َفَمَحاَها« َوقَاَل: »َأمَ  «َأحْمحَها« فَ َقاَل َرسح  ا ِإنَّ َلَك ِمثْ َلَها، َسَتْأتِيَها َوأَْنَت محْضَطرٌّ
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 قَوْلُ الْمُشْرِكِ إِنِّي مُسْلِم  
َلْيَمانح ْبنح   * س[[ ]593]  -   8539 ثَ َنا سح ثَ َنا أَبحو ن حَعْيٍم قَاَل: َحدَّ ويفُّ الصُّويفُّ قَاَل: َحدَّ ِغريَِة، َعْن   َأْخرَبين َأمْحَدح ْبنح ََيََْي اْلكح اْلمح

َْيِد ْبِن   ثَ َنا عحْقَبةح ْبنح َماِلٍك، وََكاَن ِمْن رَْهِطِه قَ محح َنا ِبْشَر ْبَن َعاِصٍم اللَّْيِثيَّ فَ َقاَل: َحدَّ ولح هللِا َصلَّى ِهاَلٍل قَاَل: أَتَ ي ْ اَل: " بَ َعَث َرسح
ٌل، فَات َّب َ  اذُّ: »َمِن  هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َسرِيًَّة فَ غَاَرْت َعَلى قَ ْوٍم َفَشذَّ ِمَن اْلَقْوِم رَجح ْيفح َشاِهرحهح فَ َقاَل الشَّ رِيَِّة َمَعهح السَّ ٌل ِمَن السَّ َعهح رَجح

وِل هللِا   ْواًل َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم« فَ َقاَل ِفيِه ق َ اْلَقْومح؟ ِإيّنِ محْسِلٌم فَ َلْم يَ ْنظحْر ِإىَل َما« قَاَل: »َفَضَربَهح، فَ َقتَ َلهح، فَ َنَمى احْلَِديثح ِإىَل َرسح
الَّذِ  َما َكاَن  َوهللِا  »اْلَقاِتلح  قَاَل:  ِإْذ  خَيْطحبح  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  َرسح َنَما  فَ بَ ي ْ اْلَقْتِل، َشِديًدا:  ِمَن  ًذا  تَ َعوُّ »ِإالَّ  قَاَل:  ي« 

ْن قَ ب ْ  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَعمَّ وَل هللِا " َوهللِا َما قَاَل:  فََأْعَرَض َعْنهح َرسح ْطَبِتِه« ُثحَّ قَاَل: اَي َرسح َلهح ِمَن النَّاِس، َوَأَخَذ يف خح
ْطَبِتهِ  َلهح ِمَن النَّاِس، َوَأَخَذ يف خح ْن قَ ب ْ ًذا ِمَن اْلَقْتِل فََأْعَرَض َعْنهح، َوَعمَّ الَِثَة ِمْثَل َذِلَك  َومَلْ َيْصرِبْ« فَ َقاَل يف الثَّ   الَِّذي قَاَل: »ِإالَّ تَ َعوُّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، ت حْعَرفح اْلَمَساَءَة يف َوْجِهِه فَ َقاَل: »ِإنَّ هللَا أَ   ََب َعَليَّ الَِّذي قَ َتَل محْؤِمًنا َثاَلَث َمرَّاٍت« فََأقْ َبَل َعَلْيِه َرسح
كان بشر بن عاصم الليثي هو الذي وثقه النسائي، وإال فهو حسن إسناده صحيح إن  (:  17008# قال شعيب في تخريج المسند )

 الحديث. 

 دَفْعُ الرَّايَةِ إِلَى الْمَوْلَى 
وٍن َأيب  * س[[ ]594]  -  8546 ثَ َنا َعْوٌف، َعْن َمْيمح دح ْبنح َجْعَفٍر قَاَل: َحدَّ ثَ َنا حمحَمَّ اٍر قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َبشَّ هللِا،  َعْبِد َأْخرَباََن حمحَمَّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَلح  ثَهح َعْن ب حَرْيَدَة قَاَل: قَاَل َرسح وَلهح،  َأنَّ َعْبَد هللِا ْبَن ب حَرْيَدَة، َحدَّ بُّ هللَا َوَرسح اًل َيِح ْعِطنَيَّ اللَِّواَء رَجح
َو َأْرَمدح ف َ  ولحهح، َفَدَعا َعِليًّا َوهح بُّهح هللاح َوَرسح نَ ْيِه َوَأْعطَاهح اللَِّواَء، َوهَنََض َمَعهح ِمَن النَّاِس َمْن هَنََض فَ َلِقَي َأْهَل َخْيرَبَ، فَِإَذا َوَيِح تَ َفَل يف َعي ْ

:  َمْرَحٌب يَ ْرجتَِزح َويَ قحولح
 ]البحر الرجز[ 

اَلِح َبَطٌل ُمحَرَّبح   َقْد َعِلَمْت َخْيرَبح َأيّنِ َمْرَحبح ... َشاِكي السِّ
بح َأْطَعنح أَ   ْحَيااًن َوِحيًنا َأْضِربح ... ِإَذا اللُّيحوثح َأقْ بَ َلْت تَ َلهَّ

عَ  َها أَبْ َيَض رَْأِسِه، َومسَِ ْيفح ِمن ْ َو َوَعِليٌّ َضْربَ َتنْيِ َفَضَربَهح َعَلى َهاَمِتِه َحَّتَّ َعضَّ السَّ َأْهلح اْلَعْسَكِر َصْوَت َضْربَِتِه فَ َفَتَح   فَاْختَ َلَف هح
 ْم " هللاح َلهح َوهَلح 

(: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف ميمون أبي عبد هللا الِكْندي البصري 23031# قال شعيب في تخريج المسند )
 ( 22993مولى عبد الرحمن بن َسُمرة، لكنه قد توبع كما سلف في الرواية )

 كَيْفَ يَدْفَعُ الْإِمَامُ الرَّايَةَ إِلَى الْوَلِيِّ وَأَيُّ وَقْتٍ يَدْفَعُ 
ثَ َنا احْلحَسنْيح ْبنح َوا  *س[ [ ]595]  -   8547 دح ْبنح َعِليِّ ْبِن َحْرٍب قَاَل: َأْخرَباََن محَعاذح ْبنح َخاِلٍد قَاَل: َحدَّ ِقٍد، َعْن َعْبِد  َأْخرَباََن حمحَمَّ

: َحاَصْراَن َخْيرَبَ فََأَخَذ اللَِّواَء أَبحو َبكْ  ْعتح َأيب ب حَرْيَدَة يَ قحولح ٍر فَاْنَصَرَف َومَلْ ي حْفَتْح َلهح، َوَأَخَذهح ِمَن اْلَغِد عحَمرح هللِا ْبِن ب حَرْيَدَة قَاَل: مسَِ
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيهِ  ٌة َوَجْهٌد، فَ َقاَل َرسح  َوَسلََّم: »ِإيّنِ َداِفٌع ِلَواِئي َغًدا ِإىَل  فَاْنَصَرَف، َومَلْ ي حْفَتْح َلهح، َوَأَصاَب النَّاَس يَ ْوَمِئٍذ ِشدَّ

بُّ  ٍل َيِح َنا َأنَّ رَجح َنا طَيَِّبًة أَنْ فحسح وَلهح، اَل يَ ْرِجعح َحَّتَّ ي حْفَتَح َلهح« َوبِت ْ بُّ هللَا َوَرسح ولحهح، َوَيِح ا َأْصَبَح َرسحولح هللِا   هح هللاح َوَرسح اْلَفْتَح َغًدا، فَ َلمَّ
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وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى اْلَغَداَة، ُثحَّ قَاَم قَائًِما َوَدَعا ابِ  للَِّواِء، َوالنَّاسح َعَلى َمَصافِِّهْم َفَما ِمنَّا ِإْنَساٌن َلهح َمْنزَِلٌة ِعْنَد َرسح
وَن َصاِحَب اللَِّواِء َفَدَعا َعِليَّ ْبَن َأيب طَاِلٍب َوهح  و َأْن َيكح َو يَ ْرجح نَ ْيِه، َوَمَسَح َعْنهح،  َو َأْرَمدح فَ تَ َفَل يف َعي ْ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِإالَّ َوهح

 َوَدَفَع ِإلَْيِه اللَِّواَء، فَ َفَتَح هللاح َلهح، قَاَل: »َأاَن ِفيَمْن َتطَاَولح هَلَا« 
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل حسين بن واقد المروزي، فهو صدوق ال (:  22993قال شعيب في تخريج المسند )#  

 .بأس به، وقد توبع

 الْإِمَامِ الرَّايَةَ ثَلَاثًا وَدَفْعُهَا إِلَى الْمَوْلَى هَزُّ  
َو أَبحو َعوَ   * س[[ ]596]  -  8548 ثَ َنا اْلَوضَّاحح َوهح ثَ َنا ََيََْي ْبنح مَحَّاٍد قَاَل: َحدَّ َثَّنَّ قَاَل: َحدَّ دح ْبنح اْلمح ثَ َنا  َأْخرَباََن حمحَمَّ انََة قَاَل: َحدَّ

سح  َأيب  اْبنح  َو  َوهح عَ ََيََْي  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  َرسح قَاَل  قَاَل:  َعبَّاٍس  اْبَن  َأنَّ  وٍن،  َمْيمح ْبنح  َعْمرحو  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  بَ ْلٍج  أَبحو  َوَسلََّم:  َلْيٍم  َلْيِه 
فَأَ  أََبًدا،  هللاح  ْزِيِه  خيح اَل  ولحهح  َوَرسح هللاح  بُّهح  َوَيِح ولَهح  َوَرسح هللَا  بُّ  َيِح اًل  رَجح َأيب  »أَلَبْ َعَثنَّ  اْبنح  َو  َوهح َعِليٌّ  »أَْيَن  قَاَل:  اْسَتْشَرَف«  َمِن  ْشَرَف 

نَ ْيِه، َوَهزَّ ا َو َأْرَمدح َما َيَكادح َأْن ي حْبِصَر فَ نَ َفَث يف َعي ْ َو يف الرََّحى َيْطَحنح َفَدَعاهح، َوهح لرَّايََة َثاَلًَث َفَدفَ َعَها ِإلَْيِه َفَجاَء ِبَصِفيََّة طَاِلٍب؟ َوهح
َْتَصرٌ بِنْ  « خمح َييٍّ  ِت حح

، -واسمه يحيى بن سليم، أو ابن أبي سليم -(: إسناده ضعيف بهذه السياقة، أبو بلج3061قال شعيب في تخريج المسند )# 
وإن وثقه غير واحد، قد قال فيه البخاري: فيه نظر، وأعدل األقوال فيه أنه يقبل حديثه فيما ال ينفرد به كما قال ابن حبان في 

 "المجروحين"، وفي متن حديثه هذا ألفاظ منكرة، بل باطلة لمنافرتها ما في الصحيح، ولبعضه اآلخر شواهد.

 حَمْلُ الْأَعْمَى الرَّايَةِ 
ثَ َنا يَزِيدح ْبنح    *س[ [ ]597]  -  8551 ثَ َنا َعفَّانح قَاَل: َحدَّ َلْيَماَن قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َسِعيٌد قَاَل:  َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح سح زحرَْيٍع، قَاَل: َحدَّ

وِل هللِا َصلَّى هللاح  ثَ َنا قَ َتاَدةح، َعْن أََنٍس، َأنَّ اْبَن أحمِّ َمْكتحوٍم، َكاَنْت َمَعهح رَايٌَة َسْوَداءح ِلَرسح َعَلْيِه َوَسلََّم يف بَ ْعِض َمَشاِهِد النَِّبِّ َصلَّى   َحدَّ
 هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم " 

 نَّهْيُ عَنْ قَتْلِ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِنيَ ال 
ثَ َنا اأْلَ  *س[ [ ]598]  - 8562 ، َعِن احلََْسِن قَاَل: َحدَّ َشْيٌم قَاَل: َأْخرَباََن يحونحسح ثَ َنا هح ْسَودح ْبنح َأْخرَبين ِزاَيدح ْبنح أَيُّوَب قَاَل: َحدَّ

َنا ظَ  نَّا يف َغَزاٍة لََنا فََأَصب ْ رِّيََّة فَ بَ َلَغ َذِلَك النَّ َسرِيٍع قَاَل: كح ْشرِِكنَي َحَّتَّ بَ َلَغ هِبِمح اْلَقْتلح ِإىَل َأْن قَ تَ لحوا الذُّ ْلَنا يف اْلمح ِبَّ َصلَّى َفًرا، َوقَ ت َّ
رِّيََّة؟، أَ  اَل اَل ت حْقتَ َلنَّ ذحرِّيٌَّة، َأاَل اَل ت حْقتَ َلنَّ ذحرِّيٌَّة« ِقيَل: ملَ اَي هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: »َما اَبلح َأقْ َواٍم بَ َلَغ هِبِمح اْلَقْتلح ِإىَل َأْن قَ تَ لحوا الذُّ

ْشرِِكنَي؟«  ْم َأْواَلَد اْلمح ْشرِِكنَي؟ قَاَل: »َأَولَْيَس ِخَيارحكح ْم َأْواَلدح اْلمح وَل هللِا أَلَْيَس هح  َرسح
لم يسمع من األسود بن   -وهو البصري   -الشيخين إال أن الحسنرجاله ثقات رجال  (:  15588# قال شعيب في تخريج المسند )

 سريع. 

 الصَّلَاةُ عِنْدَ الِالْتِقَاءِ 
ث َ   *س[[ ]599]  -  8574 ثَ َنا َأيب قَاَل: َحدَّ ثَ َنا عحَمرح ْبنح َحْفٍص قَاَل: َحدَّ ٍد قَاَل: َحدَّ دح ْبنح ََيََْي ْبِن حمحَمَّ ،  َأْخرَباََن حمحَمَّ َنا اأْلَْعَمشح

َنا يَ ْوَم َبْدٍر قَاَم َرسح  ا اْلتَ َقي ْ ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يحَصلِّي َفَما رَأَْيتح َعْن َأيب ِإْسَحاَق، َعْن َأيب عحبَ ْيَدَة، َعْن َعْبِد هللِا قَاَل: َلمَّ



177 
 

: »ال َو يَ قحولح ٍد َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم رَبَّهح َوهح دح َحقًّا َلهح، َأَشدَّ ِمْن محَناَشَدِة حمحَمَّ مَّ،  اَنِشًدا يَ ْنشح َك َوْعَدَك َوْعَهَدَك اللهح دح مَّ ِإيّنِ أَْنشح لهح
َنا َكأَ ِإيّنِ َأسْ  مَّ ِإْن َِتِْلْك َهِذِه اْلِعَصابََة اَل تَ ْعبحْد يف اأْلَْرِض« ُثحَّ اْلتَ َفَت ِإلَي ْ قََّة َوْجِهِه اْلَقَمرح فَ َقاَل: »َهِذِه  أَلحكح َما َوَعْدَتِّن، اللهح نَّ شح

 َمَصارِعح اْلَقْوِم اْلَعِشيََّة«
 مع من أبيه. # قال الهيثمي: رجاله ثقات إال أن أبا عبيدة لم يس

 مُبَاشَرَةُ الْإِمَامِ الْحَرْبَ بِنَفْسِهِ 
، َعْن زحَهرْيٍ، َوَأْخرَباََن اْلَعبَّاسح ْبنح حمحَمَّ   * س[[ ]600]  -   8585 ثَ َنا َخَلفح ِد ْبِن َعِليٍّ قَاَل: َحدَّ ثَ َنا  َأْخرَبين َعِليُّ ْبنح حمحَمَّ ٍد قَاَل: َحدَّ

َثَمَة، َعْن َأيب ِإْسَحاَق، َعْن َحارِثََة ْبِن محَضرٍِّب، َعْن َعِليٍّ  ثَ َنا أَبحو َخي ْ «  يحونحسح قَاَل: َحدَّ َي اْلَبْأسح نَّا يف َحِديِث َعبَّاٍس ِإَذا محَِ  قَاَل: »كح
وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه   َنا ِبَرسح ، َوَلِقَي اْلَقْومح اْلَقْوَم ات ََّقي ْ : »ِإَذا َأمْحَرَّ اْلَبْأسح ونح ِمنَّا َأَحٌد َأْدََن ِإىَل اْلَقْوِم َوقَاَل اْْلَخرح َوَسلََّم َفَما َيكح

 اللَّْفظح ِلَعبَّاسٍ  ِمْنهح«
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غيَر حارثة بن مضرب، فقد روى له البخاري   (:654# قال شعيب في تخريج المسند )

 غاية اإلتقان للزومه إياه وكان ِخصيصاا به. في "األدب المفرد" وأصحاب السنن وهو ثقة، وإسرائيُل سماعه من جده في
 سِيَمَا أَهْلِ بَدْرٍ ذِكْرُ  

ثَ َنا ِإْسَرائِيلح  * س[[ ]601]  -  8586 ثَ َنا ََيََْي ْبنح آَدَم قَاَل: َحدَّ َباَرِك قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن اْلمح ، َعْن  َأْخرَباََن حمحَمَّ
َف، َعْن َأيب ِإْسَحاَق، َعْن َحارِثََة ْبِن محَضرٍِّب، َعْن َعِليٍّ  « يحوسح  قَاَل: »َكاَن ِسيَمااَن يَ ْوَم َبْدٍر الصُّوفح اأْلَبْ َيضح

 الرُّخْصَةُ فِي الْكَذِبِ فِي الْحَرْبِ 
8590  -  [602[ َدي ْ   *س[[  أَبحو كح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  أحَساَمَة  أَبحو  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  بِنَ ْيَسابحوٍر  َسِعيٍد  ْبنح  هللِا  عحبَ ْيدح  َنا  َعَلي ْ َعْن  َأْمَلى  َنَة، 

و مح  ْعتح َعِليَّ ْبَن َأيب طَاِلٍب يَ قحولح يف َشْيٍء َصَدَق هللاح َوَرسح ، َعْن َمْسرحوٍق قَاَل: مسَِ ْعِبِّ ْعتحهح« َطرٍِّف، َعِن الشَّ : »َهَذا َشْيٌء مسَِ لحهح ق حْلتح
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »احْلَْربح َخْدَعٌة«   قَاَل: قَاَل َرسح

 حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف (:696في تخريج المسند )# قال شعيب 
 الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ عِنْدَ الْمُشْرِكِنيَ فَيَقُولُ: »شَيْئًا يَخْرُجُ بِهِ مَالُهُ« 

ْعتح ََثبِ   * س[[ ]603]   -  8592 ثَ َنا َمْعَمٌر قَاَل: مسَِ ًتا اْلب حَناينَّ،  َأْخرَباََن ِإْسَحاقح ْبنح ِإبْ َراِهيَم قَاَل: َأْخرَباََن َعْبدح الرَّزَّاِق قَاَل: َحدَّ
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َخْيرَبَ قَاَل: احلَْ  ا افْ تَ َتَح َرسح ، َعْن أََنٍس قَاَل: َلمَّ ثح َة َمااًل،  َيحَدِّ وَل هللِا، ِإنَّ َل مبَكَّ اجح ْبنح ِعاَلٍط اَي َرسح جَّ

فَأَ  ًئا  َشي ْ َوق حْلتح  ِمْنَك،  نِْلتح  َأاَن  ِإْن  ِحلٍّ  يف  فَِإانَّ  ْم،  َأْن آتِيَ هح أحرِيدح  َوَأاَن  َأْهاًل،  هِبَا  َل  َوَسلََّم،  َوِإنَّ  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  َلهح َرسح ِذَن 
َة قَاَل أِلَْهِلِه: »اُْجَِعي َما َكاَن َل ِمْن َماٍل َوَشْيٍء، فَِإيّنِ أحرِيدح َأْن  فَ لَ  ا َقِدَم َعَلى اْمَرأَتِِه مبَكَّ وِل هللِا َصلَّى هللاح مَّ َأْشرَتَِي ِمْن َمغَاِنِِ َرسح

وا َوَذَهَبْت َأْموَ  رحورًا«َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأْصَحاِبِه، فَِإهنَّحْم َقْد أحبِيحح وَن فَ َرًحا َوسح ْشرِكح وَن، َوَأْظَهَر اْلمح ْسِلمح  اهلححْم، فَانْ َقَمَع اْلمح
 إسناده صحيح على شرط الشيخين. (:696# قال شعيب في تخريج المسند )

 قِتَالُ الرَّجُلِ الْجَمَاعَةَ 
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ثَ َنا أَبح   س[ [ ]604]   -   8598 ثَ َنا زحَهرْيٌ قَاَل: َحدَّ َسنْيح ْبنح َعيَّاٍش قَاَل: َحدَّ ثَ َنا حح و ِإْسَحاَق،  َأْخرَبين ِهاَللح ْبنح اْلَعاَلِء قَاَل: َحدَّ
وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فَ قَ  ٌل محَقنٌَّع يف احْلَِديِد ِإىَل َرسح اَل: »َأرَأَْيَت َلْو َأيّنِ َأْسَلْمتح َأَكاَن َخرْيًا َل؟« َعِن اْلرَبَاِء قَاَل: َجاَء رَجح

هللاِ  وَل  َرسح اَي  قَاَل:  ُثحَّ  هللِا«  ولح  َرسح ًدا  حمحَمَّ َوَأنَّ  هللاح،  ِإالَّ  ِإَلَه  اَل  َأْن  »َفَشِهَد  قَاَل:  نَ َعْم  اْلَقْوِم   قَاَل:  َعَلى  مَحَْلتح  َأيّنِ  َلْو  »َأرَأَْيَت 
ولح هللاِ فَ َقاتَ ْلتح َحَّتَّ   ؟« قَاَل: نَ َعْم قَاَل: »َفَحَمَل،  أحقْ َتَل َأَكاَن َخرْيًا َل، َومَلْ أحَصلِّ َصاَلًة َغرْيَ َأيّنِ َأْشَهدح َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح َوأَنََّك َرسح

 هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َعِمَل َيِسريًا َوأحِجَر َكِثريًا« َفَضاَرَب، فَ َقَتَل َوقحِتَل، ُثحَّ تَ َعاَورحوا َعَلْيِه فَ قحِتَل« فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى 
ْحَمِن: ُحَسْيُن ْبُن َعيَّاٍش: »َرقِ يٌّ َجَزِريٌّ ِمْن َأْهِل َباِجَداَء ِثَقٍة َوَعِليُّ ْبُن َعيَّ  #  اٍش ِحْمِصيٌّ ِثَقٌة« َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ
 ( أخصر منه. 1900(، ومسلم )2808أخرجه البخاري ) #

 قَتْلُ الْأَسَارَى 
ثَ َنا َعِليُّ ْبنح احْلحَسنْيِ بْ   *س[[ ]605]  -  8610 دح ْبنح َعِليِّ ْبِن َحْرٍب اْلَمْرَوِزيُّ َوَلَقبحهح ت حْرٌك قَاَل: َحدَّ ِن َواِقٍد، َعْن  َأْخرَباََن حمحَمَّ

، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه وَ  ٌل«  أَبِيِه، َعْن يَزِيَد النَّْحِويِّ وا، َوِفيِهْم رَجح َسلََّم بَ َعَث َسرِيًَّة قَاَل: »فَ َغِنمح
َها َنْظَرًة، ُثحَّ اْصن َ  َها، َفَدعحوين أَْنظحرح ِإلَي ْ ْم، َعِشْقتح اْمَرَأًة فَ َلِحْقت ح هح ْم« قَاَل: »فَِإَذا اْمَرَأٌة فَ َقاَل هَلحْم: »ِإيّنِ َلْستح ِمن ْ عحوا يب َما َبَدا َلكح

 َماءح« فَ َقاَل هَلَا:  َطوِيَلٌة َأدْ 
بَ ْيشح قَ ْبَل نَ َفاِد اْلَعْيِش   َأْسِلِمي حح

ْم اِبخْلََواِنقِ  ْلَيٍة، َأْو َأْدرَْكتحكح ْم ِبِ ْم فَ َلِحْقتحكح  َأرَأَْيِت َلْو تَِبْعتحكح
َرى واْلَوَداِئَق؟  َل َعاِشٌق َتَكلََّف ِإْداَلَج السُّ  َأمَلْ َيكح َحقًّا َأْن ي حنَ وَّ

َقهح، َفَجاَءِت اْلَمْرَأةح، فَ َوقَ َفْت َعَلْيِه َفَشِهَقْت َشْهَقةً قَاَلْت:   محوهح، َفَضَربحوا عحن ح ا    نَ َعْم، َفَديْ تحَك قَاَل: " فَ َقدَّ ، ُثحَّ َماَتْت فَ َلمَّ َأْو َشْهَقَتنْيِ
وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َأْخرَبحوهح اخْلَرَبَ فَ َقا ٌل رَِحيٌم«َقِدمحوا َعَلى َرسح ْم رَجح ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأَما َكاَن ِفيكح  َل َرسح

 (: إسناده حسن. 6/184# قال األلباني في السلسلة الصحيحة )

 الرؤوس حَمْلُ  
َو ََيََْي ْبنح َأيب عحَمٍرو أَبحو  *س[[ ]606]   -  8619 َباينِّ َوهح ي ْ ٍد أَبحو عحَمرْيٍ، َعْن َضْمَرَة، َعِن السَّ زحْرَعَة، َعْن    َأْخرَباََن ِعيَسى ْبنح حمحَمَّ

، َعْن أَبِيِه: أَتَ ْيتح النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَرْأِس اأْلَسْ  يْ َلِميِّ اِب " َعْبِد هللِا ْبِن الدَّ  َوِد اْلَعْنِسيِّ اْلَكذَّ
 . ضمرة _ هو ابن ربيعة الفلسطيني، قال الحافظ: صدوق يهم قليال(: 2960# قال شعيب في تخريج مشكل اآلثار )

َثِّن َعْبدح هللِا    * س[[ ]607]  -   8620 ثَ َنا َعْبدح الرَّمْحَِن قَاَل: َحدَّ َباَرِك، َعْن َسِعيِد ْبِن  َأْخرَباََن َعْمرحو ْبنح َعِليٍّ قَاَل: َحدَّ ْبنح اْلمح
َرْحِبيَل اْبَن َحَسَنَة، بَ َعثَاهح بَرِيًدا   يَزِيَد، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيب َحِبيٍب، َعْن َعِليِّ ْبِن َراَبٍح، َعْن عحْقَبَة ْبِن َعاِمٍر، َأنَّ َعْمَرو ْبَن اْلَعاِص، َوشح

بَ  َأيب  ِإىَل  اْلِبْطرِيِق  يَ نَّاٍق  هللاح ِبَرْأِس  َصلَّى  هللِا  وِل  َرسح َخِليَفَة  اَي  فَ َقاَل:  أَْنَكَرهح  اِبلرَّْأِس  َبْكٍر  َأيب  َعَلى  َقِدَم  ا  فَ َلمَّ يِق،  دِّ الصِّ َعَلْيِه ْكٍر   
، واخْلَرَبح« َوَسلََّم، ِإهنَّحْم يَ ْفَعلحوَن َذِلَك بَِنا، قَاَل: »َأفَاْسِتَنااًن ِبَفاِرَس َوالرُّوِم؟ اَل َيحَْمَلنَّ ِإََلَّ رَأْ  َا َيْكِفيِّن اْلِكَتابح  ٌس، فَِإُنَّ

 . إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح(: 7/405# قال شعيب في تخريج مشكل اآلثار )

 النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ الرُّسُلِ 
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8657   -   [608[ َحدَّ   * س[[  قَاَل:  ِغريَِة  اْلمح أَبحو  ثَ َنا  َحدَّ قَااَل:  َف  يحوسح ْبنح  َوَأمْحَدح  ِإْسَحاَق،  ْبِن  َعْيِب  شح ْبنح  َعْيبح  شح َثِّن َأْخرَبين 
هللاِ  َعْبِد  َعْن  حمحَرْيِيٍز،  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعْن  هللِا،  عحبَ ْيِد  ْبنح  بحْسرح  َثِّن  َحدَّ قَاَل:  َلْيَماَن  سح ْبنح  َحِبيٍب اْلَولِيدح  ْبِن  ِد  حمحَمَّ َعْن   ، ْعِديِّ السَّ ْبِن   

محوا بَ  لَُّنا ذحو َحاَجٍة، فَ تَ َقدَّ وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يف نَ َفٍر، كح َنا َرسح نْيَ َيَدْيِه فَ َقَضى هللاح هَلحْم َعَلى ِلَساِن نَِبيِِّه اْلِمْصِريِّ قَاَل: أَتَ ي ْ
َعَلْيهِ  هللاح  مسَِ َصلَّى   : ق حْلتح َحاَجتحَك؟«  »َما  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  َرسح َل  فَ َقاَل  تحهح،  أَتَ ي ْ ُثحَّ  َشاَء  َما  َوَسلََّم  ِمْن    رَِجااًل  ْعتح 

َعْيٌب يف َحِديِثِه: فَ َقاَل: َحاَجتحَك ِمْن    -َأْصَحاِبَك يَ قحولحوَن: َقِد انْ َقطََعِت اهلِْْجَرةح   َقِطعح اهلِْْجَرةح    -َخرْي َحاَجاِِتِْم  قَاَل شح قَاَل: »اَل تَ ن ْ
فَّارح« َواللَّْفظح أِلَمْحََد   َما قحوِتَل اْلكح

دح ْبنح َحِبيٍب َهَذا اَل َأْعرِفحهح *   قَاَل لََنا أَبحو َعْبِد الرَّمْحَِن: حمحَمَّ
 مَتَى تَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا 

َثِّن أَبحو َعْلَقَمَة َنْصرح ْبنح َعْلَقمَ   * س[[ ]609]  -  8659 َو اْبنح مَحَْزَة قَاَل: َحدَّ اٍر، َعْن ََيََْي َوهح َبرْيِ َأْخرَباََن ِهَشامح ْبنح َعمَّ َة، َعْن جح
َنا َأاَن َجاِلٌس ِعْنَد النَِّبِّ َصلَّى هللاح  ، َعْن َسَلَمَة ْبِن ن حَفْيٍل قَاَل: بَ ي ْ وَل هللِا ْبِن ن حَفرْيٍ احلَْْضَرِميِّ ٌل فَ َقاَل: اَي َرسح  َعَلْيِه َوَسلََّم ِإْذ َجاَءهح رَجح

، َوزََعَم َأقْ َواٌم َأْن اَل ِقَتاَل، َوَأْن َقْد َوَضَعِت احْلَْربح َأوْ  اَلحح يَِّبتح َووحِضَع السِّ ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه »ِإنَّ اخْلَْيَل َقْد سح زَارََها« قَاَل َرسح
، َوِإنَّهح اَل تَ َزالح ِمْن أحمَّيِت َأَمٌة ي حَقاتِلحوَن يف َسِبيِل هللِا، اَل َيضحرُّ َوَسلَّمَ  ْم، يَزِيغح هللاح ق حلحوَب : »َكَذبحوا اْْلَن، َجاَء اْلِقَتالح ْم َمْن َخاَلَفهح هح

اَعةح، َواَل َتَضعح احلَْ  ْم ي حَقاتِلحوَن َحَّتَّ تَ قحوَم السَّ هح ْم ِمن ْ «قَ ْوٍم يَ ْرزحق حهح وجح وجح َوَمْأجح  ْربح َأْوزَارََها َحَّتَّ خَيْرحَج َيَْجح
 . إسناده صحيح على شرط مسلم (:4/571# قال األلباني في السلسلة الصحيحة )

 الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ 
دح ْبنح آَدَم، َعْن َأيب محَعاِويََة، َعْن ِهَشاٍم، َعْن    *س[ [ ]610]  -   8680 ْعَبَة، أَنَّهح َصِحَب قَ ْوًما َأْخرَباََن حمحَمَّ ِغريَِة ْبِن شح أَبِيِه، َعِن اْلمح

ْم، َوَأَخَذ َأْمَواهَلحْم، َفَجاَء هِبَا النَِّبَّ َصلَّى هللاح عَ  ْم َغْفَلًة، فَ َقتَ َلهح هح ْشرِِكنَي فَ َوَجَد ِمن ْ  َلْيِه َوَسلََّم فََأََب َأْن يَ ْقبَ َلَها " ِمَن اْلمح
 إسناده صحيح على شرط الشيخين. (:18153لمسند )# قال شعيب في تخريج ا

 مَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ 
ثَ َنا مَحَّادح ْبنح َسَلَمَة، َعْن يحونحَس،  س[[ ]611]  -  8691 اجح قَاَل: َحدَّ ثَ َنا احْلَجَّ َعِن احلََْسِن،    َأْخرَباََن ِإبْ َراِهيمح ْبنح يَ ْعقحوَب قَاَل: َحدَّ

بِ  محَعاَهَدًة  نَ ْفًسا  قَ َتَل  »َمْن  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  َرسح قَاَل  قَاَل:  َبْكَرَة  َأيب  ِرََيَها  َعْن  َوِإنَّ  اجْلَنَِّة،  رَاِئَحَة  َيَِْد  مَلْ  َحقَِّها  َغرْيِ 
 لَيحوَجدح ِمْن َمِسريَِة ََخِْسِماَئِة َعاٍم«  

َواُب َحِديُث اْبِن ُعَليََّة، َواْبُن ُعَليََّة َأْثَبُت ِمْن َحمَّاِد  # ْحَمِن: َهَذا َخَطٌأ، َوالصَّ ْبِن َسَلَمَة، َوهللُا َأْعَلُم، َوَحمَّاُد ْبُن َزْيٍد َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ
 . َأْثُبُت ِمْن َحمَّاِد ْبِن َسَلَمةَ 

 ( بنحوه 4747)في المجتبى (، والنسائي 2760أخرجه أبو داود )و  صحيح. (:20506# قال شعيب في تخريج المسند )

 مَسْأَلَةُ الْإِمَارَةِ 
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، َعْن ِإمْسَاِعيَل ْبِن َأيب َخاِلٍد،    *س[ [ ]612]  -  8693 ْفَيانح ثَ َنا سح ، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن قَاَل: َحدَّ َعْن َأِخيِه، َأْخرَباََن َعْمرحو ْبنح َعِليٍّ
وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوسَ َعْن   اَلِن ِمَن اأْلَْشَعرِيِّنَي ِإىَل َرسح لََّم َفَجَعاَل ي حْعِرَضاِن اِبْلَعَمِل فَ َقاَل َأيب ب حْرَدَة، َعْن َأيب محوَسى قَاَل: َجاَء رَجح

ْم ِعْنِدي َمْن طَ  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َأْخَوَنكح  َلَبهح َفَما اْستَ َعاَن هِبَِما َعَلى َشْيٍء« َرسح
 إسناده ضعيف إلبهام أخي إسماعيل بن أبي خالد (:19508# قال شعيب في تخريج المسند )

 مَا يُكْرَهُ مِنَ الْإِمَارَةِ 
َْيدح ْبنح َمْسَعَدَة، َعْن ِبْشٍر، َعِن اْبِن َعْوٍن، َعْن عحَمرْيِ ْبِن ِإْسَحاَق، َعِن اْلِمْقَداِد ْبِن اأْلَ   *س[[ ]613]   -   8695 ْسَوِد، َأْخرَباََن محح

ا رََجَع قَاَل: »َكْيَف َوَجْدَت نَ ْفَسَك؟ َعثًا فَ َلمَّ وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم بَ َعَثهح َمب ْ « قَاَل: »َما زِْلتح َحَّتَّ ظَنَ ْنتح َأنَّ َمْن  َأنَّ َرسح
َلنْيِ َما دحْمتح َحيًّا«   َل َل، َوامْيح هللِا َما َأْعَملح َعَلى رَجح  َمِعي َخوَّ

ا َرَوى َعْنُه َغْيَر اْبِن َعْوٍن،  # ْحَمِن: ُعَمْيُر ْبُن ِإْسَحاَق َهَذا اَل َنْعَلُم َأنَّ َأَحدا ا َرَوى َعْنُه َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ َوُنَبْيٌح اْلَعَنِزيُّ اَل َنْعَلُم َأنَّ َأَحدا
 َغْيَر اأْلَْسَوِد ْبِن َقْيسٍ 

جاله رجال الصحيح خال عمير بن إسحاق وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين وغيره وعبد هللا (: ر 5/204# قال الهيثمي )
 بن أحمد ثقة مأمون 

 بِالْمُشْرِكِ   تَرْكُ الْإِمَامِ الِاسْتِعَانَةَ 
8709   -   [614[ ِعْمَرا  س[ [  َعْن  احلََْسِن،  َعِن  َمْنصحوٌر،  َأْخرَباََن  قَاَل:  َشْيٌم  هح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  ِإبْ َراِهيَم  ْبنح  يَ ْعقحوبح  ْبِن  َأْخرَباََن  َن 

َوَقْد َكانحوا    ، وُّ اْلَعدح َأَسَرَها  ْسِلِمنَي  اْلمح ِمَن  اْمَرَأًة  َأنَّ  ِمَن  َحِصنٍي،  فَ َرَأْت  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  وِل  ِلَرسح اَنَقًة  َذِلَك  قَ ْبَل  َأَصابحوا 
َها َنْذرًا، ِإِن هللاح  وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَجَعَلْت َعَلي ْ ِت اْلَمِديَنَة فََأرَاَدْت  َأجْنَاَها َأْن تَ ْنَحرحَها فَ َقِدمَ   اْلَقْوِم َغْفَلًة فَ رَِكَبْت اَنَقَة َرسح

وِل هللِا صَ  ِنَعْت ِمْن َذِلَك َفذحِكَر َذِلَك ِلَرسح وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َفمح لَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: »لَِبْئَس َما َأْن تَ ْنَحَر اَنَقَة َرسح
، َواَل يف َمْعِصَيِة هللِا َعزَّ َوَجلَّ« َجَزْيِتَها« ُثحَّ قَاَل: »اَل َنْذَر اِلْبِن آَدمَ    ِفيَما اَل مَيِْلكح

 : إسناد رجاله ثقات، وله شاهد. 5/364 قال البوصيري  #

 نَصَارَى رَبِيعَةَ 
ثَ َنا َعْبدح هللِا ْبنح عحَمرَ   *س[ [ ]615]  -  8717 ثَ َنا ََيََْي قَاَل: َحدَّ دح ْبنح ِإمْسَاِعيَل ْبِن ِإبْ َراِهيَم قَاَل: َحدَّ  اْلقحَرِشيُّ قَاَل: َأْخرَباََن حمحَمَّ

َع َأاَبهح، يَ ْومَ  َع َأاَبهح، يَ ْزعحمح أَنَّهح مسَِ َثِّن َسِعيدح ْبنح َعْمِرو ْبِن َسِعيٍد، أَنَّهح مسَِ : َلْواَل َأَنَّ   َحدَّ ْعتح عحَمَر ْبَن اخْلَطَّاِب يَ قحولح : مسَِ اْلَمْرِج يَ قحولح
يَن بَِنَصاَرى ِمْن رَبِيعَ  : »ِإنَّ هللَا َسَيْمَنعح َهَذا الدِّ وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قحولح ْعتح َرسح َة َعَلى َشاِطِئ اْلفحَراِت« َما تَ رَْكتح مسَِ

 ِإاَل قَ تَ ْلتحهح َأْو يحْسِلمح.  َعَربِيًّا 
ْحَمِن: َعْبُد هللِا ْبُن ُعَمَر اْلُقَرِشيُّ َهَذا اَل َأْعِرُفهُ  #   َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ
 . رجاله رجال الصحيح خال عبد هللا بن عمر القرشي وهو ثقةقال الهيثمي:  #

 الْوَقْتُ الَّذِي يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ 
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َثِّن َيَْ   *س[[ ]616]  -  8722 ِهٍر قَاَل: َحدَّ ثَ َنا أَبحو محس     ْ ِقيُّ قَاَل: َحدَّ َمش     ْ َمِد الدِّ ِد ْبِن َعْبِد الص     َّ ََي ْبنح َأْخرَبين يَزِيدح ْبنح حمحَمَّ
َثِّن َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح َكْعبِ  ، َعِن الزُّْهِريِّ قَاَل: َحدَّ َثِّن اأْلَْوزَاِعيُّ لَّى هللاح  مَحَْزَة قَاَل: َحدَّ أَْلتح َأْزَواَج النَِّبِّ ص       َ ْبِن َماِلٍك قَاَل: »س       َ

َحى؟ فَ َلمْ  ْبَحَة الض  ُّ لِّي س  ح لََّم يحص  َ لَّى هللاح َعَلْيِه َوس  َ ولح هللِا ص  َ َحابَهح، َهْل َكاَن َرس  ح لََّم َوَأص  ْ ًئا، َغرْيَ َأهنَّحْم   َعَلْيِه َوس  َ ي ْ ي حْثِبتحوا يف َذِلَك ش  َ
ِجِد َفرَيَْكعح ِفيِه رَْكَعَتنْيِ ذََكرحوا أَنَّهح   ًحى، فَ يَ ْبَدَأ اِبْلَمس  ْ َل ض  ح َعرََّس َحَّتَّ َيْدخح َفٍر نَ َزَل اْلمح ، ُثحَّ ََيِْلسح َحَّتَّ َيَْتَِيهح َمْن َكاَن ِإَذا َقِدَم ِمْن س  َ

وَن َعَلْيِه، ُثحَّ يَ ْرَتِفعح ِإىَل َأْزَواِجهِ  ْسِلِمنَي فَ يحَسلِّمح  «َحْوَلهح ِمَن اْلمح
 الْيَوْمَ الَّذِي يُسْتَحَبُّ فِيهِ السَّفَرُ 

ا  س[[ ]617]   -  8735 َعِن  َمْعِقٌل،  ثَ َنا  َحدَّ َأْعنَيَ قَاَل:  ْبنح  احلََْسنح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  ِعيَسى  ْبِن  َمْعَداَن  ْبنح  دح  حمحَمَّ لزُّْهِريِّ  َأْخرَباََن 
ِه عحبَ ْيِد هللِا ْبِن َكعْ  ْعتح َأيب َكْعَب ْبَن َماِلٍك قَاَل:  قَاَل: َأْخرَبين َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن َكْعِب ْبِن َماِلٍك، َعْن َعمِّ ٍب قَاَل: مسَِ

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَ لََّما يحرِيدح َوْجًها ِإالَّ َورَّى ِبَغرْيِِه َحَّتَّ َكاَنْت َغْزَوةح  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه    َكاَن َرسح تَ بحوَك، فَ َقاَم َرسح
َب النَّاسح أحْهَبَة َغْزِوِهْم، فََأْصَبَح َرسحولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيهِ َوَسلََّم، َفَجلَّى لِلنَّ   َوَسلََّم َغاِزاًي يَ ْوَم اخْلَِميِس"   اِس ِفيَها َأْمَرهح، َوَأرَاَد َأْن يَ َتَأهَّ

 بَاب  أَيُّ وَقْتٍ يُسْتَحَبُّ فِيهِ السَّفَرُ 
َثِّن احْلحَسنْيح ْبنح َواِقٍد،  َأْخرَباََن احْلحَسنْيح ْبنح  * س[[ ]618]  -  8737 َثِّن َأْوسح ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن ب حَرْيَدَة قَاَل: َحدَّ َرْيٍث قَاَل: َحدَّ  حح

مَّ اَبِركْ  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »اللهح ورِِهمح«أِلحمَّيِت يف بح  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ب حَرْيَدَة، َعْن أَبِيِه قَاَل: قَاَل َرسح  كح
 جَمْعُ زَادِ النَّاسِ إِذَا فَنِيَ زَادُهُمْ، وَقَسْمُ ذَلِكَ كُلِّهِ بَيْنَ جَمِيعِهِمْ 

8742   -  [619[ حَ   * س[[  ْبنح  طَِّلبح  اْلمح َثِّن  َحدَّ قَاَل:  اأْلَْوزَاِعيِّ  َعِن  هللِا،  َعْبدح  َأْخرَبين  قَاَل:  َنْصٍر  ْبنح  َوْيدح  سح ْنَطٍب َأْخرَباََن 
نَّا َمعَ اْلمَ  َثِّن َأيب قَاَل: كح َثِّن َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح َأيب َعْمَرَة اأْلَْنَصاِريُّ قَاَل: َحدَّ وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يف ْخزحوِميُّ قَاَل: َحدَّ  َرسح

وَل هللِا صَ  لَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يف ََنِْر بَ ْعِض َظْهرِِهْم، َوقَالحوا: »ي حبَ لِّغحَنا هللاح ِبِه،  َغَزاٍة، فََأَصاَب النَّاَس خَمَْمَصٌة، فَاْسَتْأَذَن النَّاسح َرسح
وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َقْد َهمَّ َأْن َيََْذَن هَلحْم يف  ا رََأى عحَمرح ْبنح اخْلَطَّاِب َأنَّ َرسح وَل هللِا،    ََنِْر بَ ْعِض َظْهرِِهْم« قَاَل:فَ َلمَّ اَي َرسح

َتْدعحوَ  َأْن  هللِا،  وَل  َرسح اَي  رَأَْيَت  ِإْن  َوَلِكْن  رَِجااًل،  ِجَياًعا  َغًدا  اْلَقْوَم  َلِقيَنا  ََنْنح  ِإَذا  بَِنا  ُثحَّ   َكْيَف  فَ َتْجَمَعَها،  َأْزَواِدِهْم  بِبَ َقااَي  النَّاَس 
َسي حبَ لِّغح  هللَا  فَِإنَّ  اِبْلرَبََكِة،  ِفيَها  بِبَ َقا َتْدعحَو  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  َرسح َفَدَعا  َدْعَوِتَك،  يف  لََنا  َباِركح  َسي ح قَاَل:  َأْو  ِبَدْعَوِتَك  اَي َنا 

ِبَصاٍع ِمْن ََتٍْر، َفَجَمَعَها َرسحولح هللِا   ءَ َأْزَواِدِهْم، َفَجَعَل النَّاسح َيَِيئحوَن يَ ْعِّن اِبحْلَثْ َيِة ِمَن الطََّعاِم، َوفَ ْوَق َذِلَك َفَكاَن َأْعاَلهح َمْن َجا
ْم َأْن ََيْتَ ثحوا، َفَما بَِقَي ِمَن اجْلَْيِش ِوَعاٌء  َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، ُثحَّ قَاَم َفَدَعا َما َشاَء هللاح َأْن َيْدعحَو، ُثحَّ َدَعا اجْلَْيَش أبَِْوِعَيِتِهْم، وَ  َأَمَرهح

هح فَ َقاَل: »َأْشَهدح َأْن اَل ِإالَّ َمَلؤحوهح،   ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َحَّتَّ َبَدْت نَ َواِجذح  ِإَلَه ِإالَّ هللاح، َوَأْشَهدح َأَنَّ  َوبَِقَي ِمثْ لحهح َفَضِحَك َرسح
ِجَبْت َعْنهح النَّارح ي َ  ولح هللِا، اَل يَ ْلَقى هللاَ َعْبٌد ي حْؤِمنح هِبَِما ِإالَّ حح  ْوَم اْلِقَياَمِة« َرسح

 . رجاله ثقاتقال الهيثمي:  #
ثَ َنا عَ [ ]620]  -  8745 ثَ َنا محْصَعبح ْبنح َعْبِد هللِا قَاَل: َحدَّ َباَرِك قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن اْلمح ْبدح اْلَعزِيِز، َعْن  س[ َأْخرَباََن حمحَمَّ

وَل هللِا َصلَّ  َريْ َرَة، َأنَّ َرسح َلْيَماَن اأْلَْعَمِش، َعْن َأيب َصاِلٍح، َعْن َأيب هح َهْيٍل، َعْن سح ى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم " نَ َزَل يف َغْزَوٍة َغَزاَها فََأَصاَب سح
وَن ِإلَْيهِ  وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َيْشكح ْم، َفَجاءحوا ِإىَل َرسح وٌع، َوفَِنَيْت َأْزَوادحهح َما َأَصاهَبحْم َوَيْسَتْأِذنحونَهح يف َأْن يَ ْنَحرحوا  َأْصَحابَهح جح
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تحْم؟ فََأْخرَبحوهح أَ   بَ ْعضَ  وا َفَمرُّوا ِبعحَمَر ْبِن اخْلَطَّاِب فَ َقاَل: »ِمْن أَْيَن ِجئ ْ ْم، فََأِذَن هَلحْم َفَخَرجح وَل هللِا َصلَّى هللاح َرَواِحَلهح هنَّحمح اْسَتْأَذنحوا َرسح
مْ  ْم ِإالَّ رََجْعتحْم َمِعي ِإىَل    َعَلْيِه َوَسلََّم يف َأْن يَ ْنَحرحوا بَ ْعَض ِإِبِلِهْم« قَاَل: فََأِذَن َلكح ْم، َوأحْقِسمح َعَلْيكح قَالحوا: »نَ َعْم« قَاَل: فَِإيّنِ َأْسأَلحكح

وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه وَ  وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َرَجعحوا َمَعهح، َفَذَهَب عحَمرح ِإىَل َرسح وَل  َرسح هللِا »َأَتََْذنح هَلحْم َسلََّم فَ َقاَل: اَي َرسح
ْم؟ َفَماَذا يَ رَْكبحوَن؟« قَاَل َرسحولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َفَماَذا َتْصَنعح  لَْيَس َمِعي َما أحْعِطيِهْم؟« قَاَل: َبْل   َأْن يَ ْنَحرحوا َرَواِحَلهح

وَل هللِا، ََتْمحرح َمْن َمَعهح َفْضٌل ِمْن زَاٍد َأنْ  ْم   اَي َرسح ْم، فَ َفَعَل، َفَدَعاهح نَ هح َيَِْتَ ِإلَْيَك، فَ َتْجَمَعهح َعَلى َشْيٍء، َوَتْدعحَو ِفيِه، ُثحَّ تَ ْقِسَمهح بَ ي ْ
َوَسلَّمَ  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  َرسح َفَجَعَلهح  َواْلَكِثرِي،  اِبْلَقِليِل  اْْلِت  مح  هح َفِمن ْ َأْزَواِدِهْم،  ُثحَّ ِبَفْضِل  َشْيٍء،  يف  َأْن   هللاح  َشاَء  َما  ِفيِه  َدَعا   

ْم، َفَما بَِقَي ِمَن اْلَقْوِم َأَحٌد ِإالَّ َمََلَ َما َمَعهح ِمْن ِوَعاٍء، َوَفَضَل َفْضلٌ  نَ هح  فَ َقاَل ِعْنَد َذِلَك: »َأْشَهدح َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ َيْدعحَو، ُثحَّ َقَسَمهح بَ ي ْ
ًدا َرسحولح هللِا َمْن َجاَء هِبَا هللَا يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َغرْيَ َشاٍك أحْدِخلحهح اجْلَنََّة« هللاح َوْحَدهح اَل َشرِيَك َلهح، وَ   َأْشَهدح َأنَّ حمحَمَّ

8746   -   [621[ َصاِلحٍ [  َأيب  َعْن  اأْلَْعَمِش،  َعِن  اْلفحَضْيِل،  ْبنح  قَ َتاَدةح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َلْيَماَن  سح ْبنح  َأمْحَدح  َأْخرَباََن  َأيب  س[  َعْن   ،
َريْ َرَة قَاَل: َخَرْجَنا َمَع َرسحوِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يف عحْمَرٍة َأْو َغْزَوٍة فَ نَ َزْلَنا َمْنزاًِل  وَل هللِا هح ٌل ِمَن النَّاِس فَ َقاَل اَي َرسح  َفَجاَء رَجح

وَن َحسَ  ْشرِكح ْم َلْو َذَِبَْنا بَ ْعَض َظْهِراَن فَ َرآاَن اْلمح تحْم َفَجاَء عحَمرح فَ َقاَل ِللنَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »اُْجَْع زَاَدهح َنًة َحالحَنا فَ َقاَل: َما ِشئ ْ
ْم،فَادْعح هللَا، َفَجاَء اْلَقْومح أبَِْزَواِدِهْم ِمْن َدِقيٍق َوََتٍْر َوَشِعرٍي َفَدَعا َعَلْيِه« َوقَاَل: »َعَليَّ أبَِْوعِ  َفَجاءحوا هِبَا، فَاْحَتَملحوا َما َشاءحوا،   يِتكح

ولح   ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأاَن َعْبدح هللِا َوَأاَن َرسح ْم َفْضٌل َكِثرٌي« فَ َقاَل َرسح هح  هللِا َمْن َجاَء هِبََما مَلْ َيحَْجْب ِمَن اجْلَنَِّة«َوَفَضَل ِمن ْ
 التَّشْيِيعِ الْبُكَاءُ عِنْدَ  

وَّارِ   *س[[ ]622]   -  8752 ٌل، َعْن َأيب السَّ ثَهح رَجح دح ْبنح َعْبِد اأْلَْعَلى، َعْن محْعَتِمٍر، َعْن أَبِيِه، أَنَّهح َحدَّ ثحهح َعْن  َأْخرَباََن حمحَمَّ ، َيحَدِّ
وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم أَ  ِب ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن َرسح ْندح ا َأَخَذ لِيَ ْنطَِلْق، َلِكنَّهح جح نَّهح " بَ َعَث رَْهطًا، فَ بَ َعَث َعَلْيِهْم َأاَب عحبَ ْيَدَة، فَ َلمَّ

اًل َمَكانَهح ي حَقالح َلهح َعْبدح هللِا ْبنح  وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ بَ َعَث رَجح َه  َجْحٍش وََكَتَب ِكَتااًب، وَ َبَكى َصَبابًَة ِإىَل َرسح َأَمَرهح َأْن يَ تَ َوجَّ
عَ  َأْصَحاِبَك  ِمْن  َأَحًدا  تحْكرَِهنَّ  َواَل  وََكَذا،  لحَغ َكَذا  يَ ب ْ َحَّتَّ  اْلِكَتاَب  يَ ْقَرَأ  اَل  َأْن  َوَأَمَرهح  اْلِكَتاَب  َوْجًها،  قَ َرَأ  ا  فَ َلمَّ َمَعَك  رْيِ  السَّ َلى 

َورَ  ّلِِلَِّ  َوطَاَعًة  »مَسًْعا  قَاَل:  ُثحَّ  اْبَن اْسرَتَْجَع  فَ َلَقَوا  ْم  هح ت ح بَِقي َّ َوَمَضى  اَلِن  رَجح فَ َرَجَع  اْلِكَتاَب،  َعَلْيِهمح  َوقَ َرَأ  اخْلَرَبَ،  مح  َهح َفَخربَّ وِلِه،  سح
ونَ  ْشرِكح َاَدى اْْلِخَرِة« فَ َقاَل اْلمح ْسِلِمنَي: " فَ َعْلتحْم َوفَ َعْلتحْم َكَذا  ِلْلمح احلَْْضَرِميَّ فَ َقتَ لحوهح، فَ َلْم َيْدرحوا َذِلَك اْليَ ْوَم ِمْن رََجٍب َأْم ِمْن ُجح

ثحوهح احْلَِديَث، فأَنْ َزَل هللاح  ْهِر احْلََراِم، فَأَتَ َوا النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َفَحدَّ ْهِر احْلََراِم وََكَذا يف الشَّ  تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل }َيْسأَلحوَنَك َعِن الشَّ
َنةح َأْكرَبح ِمَن اْلَقْتِل{ ]البقرة: 217 ِقَتاٍل ِفيِه{ ]البقرة:  ْركح " 217[ ِإىَل قَ ْوِلِه }َواْلِفت ْ  [ الشِّ

 . رجاله ثقاتقال الهيثمي:  #

 الِاعْتِقَابُ فِي الدَّابَّةِ 
ثَ َنا مَحَّادح ْبنح َسَلَمةَ   * س[[ ]623]  -   8756 ثَ َنا َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح َمْهِديٍّ قَاَل: َحدَّ ، َعْن َعاِصٍم، َأْخرَباََن َعْمرحو ْبنح َعِليٍّ قَاَل: َحدَّ

وِل هللاِ   َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َعِليُّ ْبنح َأيب طَاِلٍب،  َعْن ِزرٍّ، َعِن اْبِن َمْسعحوٍد قَاَل: َكانحوا يَ ْوَم َبْدٍر َثاَلثًَة َعَلى بَِعرٍي، وََكاَن زَِميَل َرسح
 ، َما« َوأَبحو لحَبابََة َفَكاَن ِإَذا َكاَن عحْقبَ تحهح قَااَل: ارَْكْب َحَّتَّ َُنِْشَي فَ يَ قحوَل: »َما أَنْ تحَما أبَِقْ َوى ِمّنِّ  َوَما َأاَن أبَِْغََّن َعِن اأْلَْجِر ِمْنكح

 (: إسناده حسن. 3965قال شعيب في تخريج المسند ) #
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 الْأَمْرُ بِقَطْعِ الْأَجْرَاسِ 
َسْعدِ   * س[[ ]624]  -   8758 َعْن  زحرَارََة،  َعْن  قَ َتاَدَة،  َعْن  َسِعيٌد،  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َخاِلٌد  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  اأْلَْشَعِث  أَبحو  ْبِن  َأْخرَباََن   

وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم »َأَمَر اِبأْلَْجَراِس َأْن ت حْقَطعح« ِهَشاٍم، َعْن َعاِئَشَة، َعنْ    َرسح
وإن سمع من سعيد )وهو ابن أبي عروبة( بعد -حديث صحيح، محمد بن جعفر(:  25166# قال شعيب في تخريج المسند )

 قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.  -االختالط

 الْإِبِلِ لَعْنُ  
َريْ َرَة قَ  *س[ [ ]625]  - 8764 ، َعِن اْبِن َعْجاَلَن، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيب هح ثَ َنا اللَّْيثح َبةح ْبنح َسِعيٍد قَاَل: َحدَّ َنَما َأْخرَباََن ق حتَ ي ْ اَل: بَ ي ْ

ف َ  بَِعريَهح  ْم  هح ِمن ْ ٌل  رَجح َلَعَن  ِإْذ  َأْصَحاِبِه  ِمْن  أحاَنٍس  يف  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  »َمِن  َرسح َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  َقاَل َرسح
ْرهح َعنَّا فَ َقْد َأْوَجَبْت«  وَل هللِا قَاَل: »فََأخِّ لح: َأاَن اَي َرسح ِعنح بَِعريَهح؟« فَ َقاَل الرَّجح  الالَّ

 أبوه صدوقان. و  -وهو محمد-صحيح لغيره، وهذا إسناد جيد، ابن عجالن  (:9522# قال شعيب في تخريج المسند )
 ضَرْبُ الْفَرَسِ 

َثِّن رَاِفعح ْبنح  *س[ [ ]626]  - 8767 دح ْبنح َعْبِد هللِا الرَّقَاِشيُّ قَاَل: َحدَّ ثَ َنا حمحَمَّ دح ْبنح رَاِفٍع قَاَل: َحدَّ َسَلَمَة ْبِن ِزاَيٍد   َأْخرَباََن حمحَمَّ
ولح هللاِ  َثِّن َعْبدح هللِا ْبنح َأيب اجْلَْعِد، َعْن َجْعيل اأْلَْشَجِعيِّ قَاَل: غزوت مع َرسح  َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يف بَ ْعِض َغَزَواتِِه،  قَاَل: َحدَّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم« فَ َقاَل: ِسْر اَي   وَل َوَأاَن َعَلى فَ َرٍس َل: »َعْجَفاَء َضِعيَفًة، فَ َلِحَقِّن َرسح : اَي َرسح َصاِحَب اْلَفَرِس. ق حْلتح
مَّ اَبِرْك لَ هللِا »َعْجَفاءح َضِعيَفٌة، فَ َرفَ  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم خِمَْفَقًة َكاَنْت َمَعهح، َفَضَرهَبَا هِبَا«، َوقَاَل: »اللهح هح ِفيَها« قَاَل:  َع َرسح

َم النَّاَس، قال: فَلَقْد ِبْعتح ِمْن َبْطِنَها اِبْثَّنْ   َعَشَر أَْلًفا "  " فَ َلَقْد رَأَيْ تحِّن َما َأْمِلكح رَْأَسَها إْن تَ َقدح
 التَّسْبِيحُ عِنْدَ هُبُوطِ الْأَوْدِيَةِ 

، َعْن َخاِلِد ْبِن احْلَاِرِث، َعْن َأْشَعَث، َعِن احلَْسَ  س[ [ ]627] -  8774 دح ْبنح ِإبْ َراِهيَم ْبِن صحْدرَاَن اْلَبْصِريُّ ِن قَاَل:  َأْخرَباََن حمحَمَّ
نَّا َمَع رَ  نَّا ِإَذا كح اَْن، َوِإَذا اَْنََدْراَن َسبَّْحَنا« قَاَل َجاِبٌر: »كح  سحوِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يف َسَفٍر َفَصِعْداَن َكربَّ

لم يصرح بسماعه   -وهو البصري   -حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، والحسن  (:14568# قال شعيب في تخريج المسند )
»ُكنَّا ِإَذا َصِعْدَنا َكبَّْرَنا، وبلفظ    »ُكنَّا ِإَذا َصِعْدَنا َكبَّْرَنا، َوِإَذا َنَزْلَنا َسبَّْحَنا«بلفظ  (  2994( و )2993البخاري )وهو عند    من جابر.

ْبَنا َسبَّْحَنا«   َوِإَذا َتَصوَّ

 الدُّعَاءُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْقَرْيَةِ الَّتِي يُرِيدُ دُخُولَهَا 
َلْيَماَن قَالَ  * س[[ ]628]  - 8775 ثَ َنا أَيُّوبح ْبنح سح ، ي حْعَرفح اِبْلَفرَّاِء قَاَل: َحدَّ ْيَسابحوِريُّ دح ْبنح َنْصٍر الن َّ َثِّن أَبحو  َأْخرَباََن حمحَمَّ : َحدَّ

َهْيِل ْبِن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه أَنَّهح َكاَن َيْسَمعح ِقَراَءَة عحمَ  َلْيَماَن، َعْن َأيب سح َو يَ ؤحمُّ النَّاَس يف َمْسِجِد َرسحوِل َبْكٍر، َعْن سح َر ْبِن اخْلَطَّاِب َوهح
و  ِلمح اْلَبْحَر  فَ َلَق  َوالَِّذي   " اأْلَْحَباِر:  َوقَاَل َكْعبح  َجْهٍم  َأيب  َداِر  ِمْن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  ًدا هللِا  حمحَمَّ َأنَّ  َثِّن  َحدَّ ًبا  صحَهي ْ نَّ  إَلِ َسى 

ولح هللِا صَ  مَّ َربَّ السَّ َرسح وهَلَا، ِإالَّ قَاَل ِحنَي يَ َراَها: »اللهح ْن يَ َرى قَ ْريًَة يحرِيدح دحخح ْبِع َوَما َأْظَلْلَن،  لَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم مَلْ َيكح َمَواِت السَّ
َياِطنِي َوَما َأْضَلْلَن، َورَ  ْبِع َوَما َأقْ َلْلَن، َوَربَّ الشَّ بَّ الرِّاَيِح َوَما َذرَْيَن، فَِإانَّ َنْسأَلحَك َخرْيَ َهِذِه اْلَقْريَِة َوَخرْيِ َأْهِلَها، َوَربَّ اأْلَْرِضنَي السَّ
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أَلَهنََّ  وَسى  ِلمح اْلَبْحَر  فَ َلَق  اِبلَِّذي  َوَحَلَف َكْعٌب  ِفيَها«  َما  َوَشرِّ  َأْهِلَها  َوَشرِّ  َشّرَِها  ِمْن  ِبَك  َصلَّ َونَ عحوذح  َداوحَد  َدَعَواِت  هللاح ا َكاَنْت  ى 
وَّ   َعَلْيِه َوَسلََّم ِحنَي يَ َرى اْلَعدح

َرَة،  َأْخرَباََن َعْمرحو ْبنح َسَواِد ْبِن اأْلَْسَوِد ْبِن َعْمٍرو قَاَل: َأْخرَباََن َوْهٌب قَاَل: َأْخرَبين َحْفصح ْبنح َمْيسَ   *س[[ ]629]   -   8776
ثَهح َعْن محوَسى ْبِن عحْقَبَة، َعْن َعطَاِء ْبِن َأيب َمرْ  ًبا َصاِحَب النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َحدَّ ثَهح َأنَّ صحَهي ْ َواَن، َعْن أَبِيِه، َأنَّ َكْعًبا، َحدَّ

مَّ  »اللهح يَ َراَها:  ِحنَي  قَاَل  ِإالَّ  وهَلَا  دحخح يحرِيدح  قَ ْريًَة  يَ َر  مَلْ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  النَِّبَّ  َوَربَّ  َربَّ    َأنَّ  َأْظَلْلَن  َوَما  ْبِع،  السَّ َمَواِت  السَّ
فَِإانَّ   َذرَْيَن،  وَما  الرِّاَيِح،  َوَربَّ  َأْضَلْلَن  َوَما  َياِطنِي،  الشَّ َوَربَّ  َأقْ َلْلَن  َوَما  ْبِع،  السَّ َأْهِلَها  اأْلَْرِضنَي  َوَخرْيَ  اْلَقْريَِة  َهِذِه  َخرْيَ  َنْسأَلحَك 

 ا َوَشرِّ َأْهِلَها َوَشرِّ َما ِفيَها« َونَ عحوذح ِبَك ِمْن َشّرِهَ 
 خُرُوجُ السَّرَايَا بِاللَّيْلِ 

َر آَخرح احْلَاِرثح ْبنح ِمْسِكنٍي ِقَراَءًة َعَلْيِه َوَأاَن َأمْسَعح َعِن اْبِن َوْهٍب قَاَل: َأْخرَبين عحَمرح ْبنح َماِلٍك، َوذَكَ   * س[[ ]630]   - 8783
َلهح َعِن اْبِن َأيب َجعْ  ولح هللِا َصلَّى هللاح قَ ب ْ َريْ َرَة قَاَل: َأَمَر َرسح َلْيٍم، َعْن َسْلَماَن اأْلََغرِّ، َعْن َأيب هح َعَلْيِه َوَسلََّم   َفٍر، َعْن َصْفَواَن ْبِن سح

ثح َحَّتَّ نحْصِبَح قَاَل:   َلَة َأْم َُنْكح وَل هللِا، َأََتْرحجح اللَّي ْ بُّوَن يَ ْعِّن َأْن تَِبيتحوا يف ِخَراٍف ِمْن ِخَراِف ِبَسرِيٍَّة ََتْرحجح فَ َقالحوا: اَي َرسح »َأَو اَل َتِح
 اجْلَنَِّة؟، واخلَِْرافح احْلَِديَقةح« 

 بَابُ عَدَدِ السَّرِيَّةِ 
دح   *س[[ ]631]  -  8785 حمحَمَّ ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َباٍب  حح ْبنح  زَْيدح  َأْخرَباََن  قَاَل:  هللِا  َعْبِد  ْبنح  َعْبَدةح  َثِّن َأْخرَباََن  َحدَّ قَاَل:  َصاِلٍح  ْبنح   

َو قَائٌِم يحَصلِّي فََأطَاَل اْلِقَياَم، ُثحَّ َحِصنيح ْبنح َعْبِد الرَّمْحَِن قَاَل: َدَخْلتح َأاَن َوَحْفصح ْبنح عحبَ ْيِد هللِا ْبِن أََنٍس، َعَلى أََنِس ْبِن َماِلٍك َوهح 
: اَي أََبِت َأَما تَ ْعِرفح َهَذا؟ وِل هللِا   َجَلَس فَ قحْلتح ْعتح ِمْن َرسح تحهح َلهح فَ َبَكى َحَّتَّ َشِهَق« ُثحَّ قَاَل: »َلَقْد مسَِ فَ َقاَل: »َمْن َهَذا؟ فَ َنَسب ْ

ْثتح ِبِه اْليَ ْوَم، َغَزْواَن َمعَ  ْهِر حَلَدَّ ْثتح ِبِه يَ ْوًما ِمَن الدَّ لَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم تَ بحوَك،  َرسحوِل هللِا صَ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َحِديثًا َلْو َحدَّ
لحوهح، َوِإْن مَلْ تَ ْقِدرحوا فَ بَ َعَث َخاِلَد ْبَن اْلَولِيِد يف َأْربَِعنَي رَاِكًبا ِإىَل اْبِن دحوَمَة اجْلَْنَدِل« فَ َقاَل: »ِإنَّ َقَدْرِتحْ َعَلى أَ  وهح َواَل تَ ْقت ح ذح ْخِذِه َفخح

لحوهح« َفجَ  ْر َعَلى َأْخِذِه،  اءحوا َقْصَرهح فَ َقاَل َأْهلحٌه: َما َخَرَج محْنذح َشْهَرْيِن قَ ْبَل اْليَ ْوِم فَ َوَجْداَنهح يَ ْرِمي الصَّْيَد فَ َلْم نَ ْقدِ َعَلى َأْخِذِه فَاقْ ت ح
َعَلْيِه   هللاح  َصلَّى  هللِا  وِل  َرسح ِإىَل  ِديَباٍج  ِمْن  َعَلْيِه  مبحَدرََّعٍة َكاَنْت  َفَجاءحوا  فَ َقاَل:  فَ َقتَ ْلَناهح،  َها  ِمن ْ يَ ْعَجبحوَن  َأْصَحابحهح  َفَجَعَل  َوَسلََّم 

َها يف اجْلَنَِّة«  »أَتَ ْعَجبحوَن ِمْن َهِذِه؟ َلَمَناِديلح َسْعِد ْبِن محَعاٍذ أَْلنَيح ِمن ْ
 بَاب  بِمَ يُؤْمَرُونَ 

، َعِن اْبِن نَ ْوَفِل ْبِن محَساِحٍق، َعِن اْبِن ِعَصا  *س[ [ ]632]  -   8787 ْفَيانح ثَ َنا سح ٍم، َعْن  َأْخرَباََن َسِعيدح ْبنح َعْبِد الرَّمْحَِن قَاَل: َحدَّ
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا بَ َعَث َجْيًشا َأْو َسرِيًَّة قَاَل هَلحْم: »ِإذَ  لحوا  أَبِيِه قَاَل: َكاَن َرسح اًن َفاَل تَ ْقت ح ْعتحْم محَؤذِّ ا رَأَيْ تحْم َمْسِجًدا َأْو مسَِ

وقح ظََعاِئَن فَ َعَرضْ َأَحًدا فَ بَ َعثَ َنا النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يف َسرِيًَّة فََأَمَراَن ِبَذِلَك َفَخَرْجَنا َنِسريح يف َأرْ  اًل َيسح َنا ِض ِِتَاَمَة، فََأْدرَْكَنا رَجح
َو اَل يَ ْعرِفحهح«  ْساَلمح؟ فََأْخرَباَْنهح فَِإَذا هح ْساَلَم فَ قحْلَنا َأمحْسِلٌم أَْنَت« فَ َقاَل: »َوَما اإْلِ قَاَل: »فَِإْن مَلْ َأفْ َعْل َفَما أَنْ تحْم َصانِعحوَن؟«  َعَلْيِه اإْلِ

َتِظِريَّ َحَّتَّ أح  لحَك« قَاَل: »فَ َهْل أَنْ تحْم محن ْ وَك َفَخَرَج فَأََتى اْمَرَأًة َوِهَي يف َهْوَدِجَها ق حْلَنا: »نَ ْقت ح ْدِرَك الظََّعاِئَن؟« ق حْلَنا: نَ َعْم، َوََنْنح محْدرِكح
قَالَ  ُثحَّ  ِوتْ ًرا  َوِتْسًعا  َترْتَى  َوََثَانًِيا  َعْشًرا  َأْسِلِمي  اْلَعْيِش  اْنِقطَاِع  قَ ْبَل  بَ ْيشح  حح َأْسِلِمي   " ِإذْ فَ َقاَل:  ْرَن  ْم   : »أََتْذكح فَ َوَجْدتحكح ْم  طَاَلْعتحكح
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َرى َواْلَودَ  ْم اِبخْلََواِنِق، َأمَلْ َيكح َحقًّا َأْن يَ نحوَل َعاِشٌق َتَكلََّف ِإْداَلَج السُّ ْلَيٍة َأْو َأْدرَْكتحكح : ِإْذ َأَهْلَنا َمًعا ِبِ اِئِق، َفاَل َذْنَب َل َقْد« ق حْلتح
َفاِرِق ُثحَّ َأََتاَن فَ َقاَل: »أَثِيِب ِبَوْصٍل قَ ْبَل ِإْحَدى الصََّفائِ  َوى، َويَ ْنَأى اأْلَِمريح اِبحْلَِبيِب اْلمح ْم ِق أَثِيِب ِبَوْصٍل قَ ْبَل َأْن َتْشَحَط الن َّ َشْأنحكح

َقهح فَ نَ َزَلِت اأْلحْخَرى َعَلْيِه ِمْن َهْوَدِجَها َفَحَنْت َعَلْيِه َحَّتَّ َماَتْت«  ْمَناهح َفَضَربْ َنا عحن ح  فَ َقدَّ
 وَقُودُ والِاصْطِنَاعُ بِاللَّيْلِ الْ 

َثِّن َأيب  *س[ [ ]633] -  8804 ِد ْبِن َأيب ََيََْي قَاَل: َحدَّ ثَ َنا ََيََْي، َعْن حمحَمَّ َأنَّ َأاَب َسِعيٍد  َأْخرَباََن يَ ْعقحوبح ْبنح ِإبْ َراِهيَم قَاَل: َحدَّ
، َأْخرَبَهح  ا َكاَن يَ ْومح احْلحَدْيِبيَ   اخْلحْدِريَّ وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّ ا َكاَن بَ ْعَد َذِلَك قَاَل: َأنَّ َرسح وا اَنرًا ِبَلْيٍل« فَ َلمَّ ِة قَاَل: »اَل تحوِقدح

ْم« ْم َواَل محدَّكح ْم َصاَعكح وا َواْصطَِنعحوا، فَِإنَّهح اَل يحْدِركح قَ ْوٌم بَ ْعدَكح  »َأْوِقدح
 .قال الهيثمي: رجاله ثقاتو  إسناده حسن، (:18694قال شعيب في تخريج المسند ) #

 حَفْرُ الْخَنْدَقِ 
8807  -  [634[ واًن،  *س[ [  َمْيمح ْعتح  مسَِ قَاَل:  ْعتح َعْوفًا  مسَِ قَاَل:  محْعَتِمٌر  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  اأْلَْعَلى  َعْبِد  ْبنح  دح  حمحَمَّ ثح    َأْخرَباََن  َيحَدِّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن ََنِْفَر اخْلَنْ  ا َأَمَراَن َرسح ذح ِفيِه اْلِمْعَولح َعِن اْلرَبَاِء ْبِن َعاِزٍب قَاَل: َلمَّ َدَق َعَرَض لََنا ِفيِه َحَجٌر اَل َيَْخح
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّ  وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَجاَء َرسح َنا َذِلَك ِإىَل َرسح َم فَأَْلَقى ثَ ْوبَهح، َوَأَخَذ اْلِمْعَوَل َوقَاَل:  فَاْشَتَكي ْ

اِم، َوهللِا ِإيّنِ أَلحْبِصرح  »ِبْسِم هللِا،   قحصحورََها احْلحْمَر اْْلَن َفَضَرَب َضْربًَة َفَكَسَر ث حلحَث الصَّْخَرِة« قَاَل: »هللاح َأْكرَبح، أحْعِطيتح َمَفاِتَح الشَّ
اَل: »هللاح َأْكرَبح، أحْعِطيتح َمَفاِتَح فَاِرَس، َوهللِا ِإيّنِ ِمْن َمَكاين َهَذا« قَاَل: ُثحَّ َضَرَب أحْخَرى َوقَاَل: »ِبْسِم هللِا، وََكَسَر ث حلحثًا آَخَر« َوقَ 

قَا  احْلََجَر«  فَ َقَطَع  هللِا،  »ِبْسِم  َوقَاَل:  الثَّالَِثَة«  َضَرَب  ُثحَّ  اْْلَن،  اأْلَبْ َيَض  اْلَمَداِئَن  َقْصَر  َمَفاِتَح أَلحْبِصرح  أحْعِطيتح  َأْكرَبح،  »هللاح  َل: 
َعاَء«اْلَيَمِن، َوهللِا ِإيّنِ    أَلحْبِصرح اَبَب َصن ْ

وهو   -ويقال له: ميمون بن َأستاذ  -إسناده ضعيف لضعف ميمون أبي عبد هللا  (:18694# قال شعيب في تخريج المسند )
البصري، فقد نقل األثرم عن أحمد قوله: أحاديثه مناكير، وقال ابن معين: ال شيء، وقال أبو داود: تكلم فيه، وذكره ابن حبان في 

 "الثقات" 
 إِعْضَاضُ مَنْ تَعَزَّى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ 

ثَ َنا ََيََْي ْبنح َسِعيٍد الْ   *س[[ ]635]   -   8813 ْيِميُّ اْلَقاِضي، َكاَن اِبْلَبْصَرِة قَاَل: َحدَّ ٍد الت َّ ، َعْن  َأْخرَباََن ِإبْ َراِهيمح ْبنح حمحَمَّ َقطَّانح
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »مَ  ، َعْن أحيبٍَّ قَاَل: قَاَل َرسح ْن تَ َعزَّى ِبَعَزاِء اجْلَاِهِليَِّة فََأْعضحوهح هِبِنَّ أَبِيِه َعْوٍف، َعِن احْلََسِن، َعْن عحيتٍَّ

 َواَل تحَكنُّوا« 
حديث حسن، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتي بن ضمرة، فحديثه   (:21233# قال شعيب في تخريج المسند )

 (.21218يصلح للمتابعات والشواهد، وقد تابعه أبو عثمان النهدي فيما سلف برقم )
، َعنِ   *س[[ ]636]  -  8814 ثَ َنا اأْلَْشَعثح ثَ َنا َخاِلدح ْبنح احْلَاِرِث قَاَل: َحدَّ وِسيُّ قَاَل: َحدَّ دح دح ْبنح ِهَشاٍم السَّ  احلََْسِن،  َأْخرَباََن حمحَمَّ

ْم ِبعَ  هح : »ِإَذا اْعتَ َزى َأَحدح وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قحولح ْعتح َرسح  َزاِء اجْلَاِهِليَِّة، فََأْعضحوهح هِبِنَّ أَبِيِه َواَل تحَكنُّوا« َأنَّ أحبَ يًّا قَاَل: مسَِ
 فَضْلُ حَارِسٍ احلَرَسِ 
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ثَ َنا ثَ ْورح ْبنح يَزِيَد، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن  * س[[ ]637]  -  8817 ثَ َنا ََيََْي قَاَل: َحدَّ اٍر قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َبشَّ ْبِن َعاِئٍذ، َعْن َأْخرَباََن حمحَمَّ
لَ ُمحَ  ْم ِبَلي ْ َلِة اْلَقْدِر َحاِرٌس َحَرَس يف اِهِد ْبِن َراَبٍح، َعِن اْبِن عحَمَر، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َأاَل أحنَ بِّئحكح ٍة َأْفَضَل ِمْن لَي ْ

ٌد »َكاَن   َث ِبِه يف َخْلَوتِِه َأْرِض َخْوٍف َلَعلَّهح اَل يَ ْرِجعح ِإىَل َأْهِلِه« قَاَل حمحَمَّ َث ِبِه َعَلى رحءحوِس اْلَمََلِ اَل يَ ْرفَ عحهح، َوِإَذا َحدَّ ََيََْي ِإَذا َحدَّ
 َوَخاصَِّتِه رَفَ َعهح« 

 (: إسناده صحيح.2811قال األلباني في السلسلة الصحيحة ) #

 فَضْلُ الْحَرَسِ 
َرْيٍح، َعْن حمحَ  *س[ [ ]638]  -  8818 َثِّن َعْبدح الرَّمْحَِن ْبِن شح ِد ْبِن احْلَاِرثح ْبنح ِمْسِكنٍي، ِقَراَءًة َعَلْيِه َعِن اْبِن َوْهٍب قَاَل: َحدَّ مَّ

وِل هللِا َصلَّى هللاح َعلَ  ، َعْن َأيب َرَْيَانََة قَاَل: َخَرْجَنا َمَع َرسح ّرَِمِت مسحَرْيٍ، َعْن َأيب َعِليٍّ اجْلَْنِبِّ : " حح ْيِه َوَسلََّم يف َغْزَوٍة َفَسِمْعتحهح يَ قحولح
الثَّ  َوَنِسيتح  هللِا،  َسِبيِل  يف  َسِهَرْت  َعنْيٍ  َعَلى  النَّارح  ّرَِمِت  حح هللِا،  َخْشَيِة  ِمْن  َدَمَعْت  َعنْيٍ  َعَلى  قَاَل:  النَّارح  أَنَّهح  بَ ْعدح  ْعتح  َومسَِ الَِثَة، 

ّرَِمِت النَّارح َعَلى    َعنْيٍ َغضَّْت َعْن حَمَارِِم هللِا« »حح
 . بن شريح لم يوثقه غير ابن حبان وقال ابن حجر مقبول نعبد الرحم(: 2811# قال األلباني في السلسلة الصحيحة )

 مَنْ يَمْنَعُ الْإِمَامَ مِنَ اتِّبَاعِهِ 
َثِّن َأيب، َعْن قَ َتاَدَة، عَ [ ]639]   -   8827 ثَ َنا محَعاذح ْبنح ِهَشاٍم قَاَل: َحدَّ ْن َسِعيِد ْبِن  س[ َأْخرَباََن عحبَ ْيدح هللِا ْبنح َسِعيٍد قَاَل: َحدَّ

َريْ َرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ نَِبيًّا ِمَن ا َسيِِّب، َعْن َأيب هح ٌل َبََّن اْلمح بَ عحِّن رَجح أْلَْنِبَياِء َغَزا أبَِْصَحاِبِه فَ َقاَل: »اَل يَ ت ْ
عِ  وَّ  اْلَعدح فَ َلِقَي  وِع  يف الرُّجح َحاَجٌة  َلهح  َأْو  هِبَا،  ْل  َيْدخح مَلْ  اْمَرَأًة  تَ َزوََّج  َأْو  َها،  ن ْ َيْسكح مَلْ  َا َدارًا  ِإهنَّ مَّ  »اللهح فَ َقاَل:  ْمِس«  الشَّ بحوبَِة  َغي ْ ْنَد 

فَ َفتَ مَ  َعَلْيِه،  هللاح  َفَحَبَسَها  ْم،  نَ هح َوبَ ي ْ بَ ْيِّن  تَ ْقِضَي  َحَّتَّ  َعَليَّ  فَاْحِبْسَها  َمْأمحوٌر،  َوِإيّنِ  ْلَها  ْأمحورٌَة،  َتَْكح فَ َلْم  اْلَغَنائَِم  َفَجَمعحوا  َعَلْيِه،  َح 
َها   وا َغِنيَمًة بَ َعَث هللاح َعَلي ْ لِّ قَِبيَلٍة النَّارح« قَاَل: وََكانحوا ِإَذا َغِنمح ْم َقْد َغَلْلتحْم فَ ْلَيْأِتِّن ِمْن كح ْم ِإنَّكح هح لحَها، فَ َقاَل: »هَلحْم نَِبي ُّ النَّاَر فَ َتْأكح

َما   ْم بَِيِدِه« فَ َقاَل هَلحَما: ِإنَّكح هح َلنْيِ ِمن ْ ٌل فَ ْلي حَباِيعحوين، فَأَتَ ْوهح فَ َبايَ عحوهح، فَ َلزَِقْت َيدح رَجح فَ َقااَل: »َأَجْل َغَلْلَنا صحورََة رَْأِس َقْد َغَلْلتحَما  رَجح
َها« فَ قَ  َها النَّاَر فََأَكَلت ْ ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِعْنَد  بَ َقَرٍة ِمْن َذَهٍب، َفَجاَءا هِبَا، فَأَْلَقَياَها ِإىَل اْلَغَنائِِم، فَ بَ َعَث هللاح َعَلي ْ اَل َرسح

 ا اْلَغَنائَِم َرمْحًَة َرمِحََنا هِبَا َوََتِْفيًفا َخفََّفهح َعنَّا ِلَما َعِلَم ِمْن َضْعِفَنا« َذِلَك: »ِإنَّ هللَا َأْطَعَمنَ 
 مع اختالف يسير. .(1747) (، ومسلم3124# أخرجه البخاري )

 الِاسْتِعَانَةُ بِالْفُجَّارِ فِي الْحَرْبِ 
ثَ َنا َعْبدح الرَّزَّاِق قَاَل: َأْخرَباََن َراَبحح ْبنح زَْيٍد،    *س[[ ]640]  -  8834 دح ْبنح َسْهِل ْبِن َعْسَكٍر قَاَل: َحدَّ َعْن َمْعَمِر  َأْخرَباََن حمحَمَّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوسَ  يَن أبَِقْ َواٍم اَل ْبِن رَاِشٍد، َعْن أَيُّوَب، َعْن َأيب ِقاَلبََة، َعْن أََنٍس قَاَل: قَاَل َرسح َؤيِّدح َهَذا الدِّ لََّم: »ِإنَّ هللَا لَي ح
 َخاَلَق هَلحْم«
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 الِانْتِصَارُ 
دح ْبنح َعْمٍرو، َعْن    * س[ [ ]641]   -   8868 ثَ َنا حمحَمَّ ثَ َنا َخاِلدح ْبنح احْلَاِرِث قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َمْعَمٍر قَاَل: َحدَّ َأيب َسَلَمَة َأْخرَباََن حمحَمَّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم بَ ْيِّن  نَ َها ِإْحَدى رِْجَلْيِه يف ِحْجِري، َواأْلحْخَرى   قَاَل: قَاَلْت َعاِئَشةح: زَارَتْ َنا َسْوَدةح يَ ْوًما َفَجَلَس َرسح َوبَ ي ْ
ِلي، َأْو أَلح  : " لََتْأكح ِلي، فَأََبْت فَ قحْلتح : كح َخنَّ َوْجَهِك، فَأََبْت، فََأَخْذتح  يف ِحْجرَِها، فَ َعِمْلتح هَلَا َحرِيَرًة، َأْو قَاَل: »َخزِيَرًة« فَ قحْلتح َلطِّ

فَ لَ  ًئا  َشي ْ اْلَقْصَعِة  فَ ِمَن   ، ِمّنِّ َتْسَتِقيدح  ِحْجرَِها  ِمْن  رِْجَلهح  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  َرسح فَ َرَفَع  َوْجَهَها،  ِبِه  ِمَن  طَّْختح  َأَخَذْت 
، فَِإَذا عحَمرح  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َيْضَحكح ًئا فَ َلطََّخْت ِبِه َوْجِهي، َوَرسح : اَي َعْبَد هللِا ْبَن عحَمَر، اَي َعْبَد هللِا اْلَقْصَعِة َشي ْ  يَ قحولح

َما، َفاَل َأْحِسبح عحمَ  وَهكح ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »قحوَما فَاْغِساَل وحجح  َر ِإالَّ َداِخاًل«ْبَن عحَمَر فَ َقاَل لََنا َرسح
 : حديث حسن.قال محقق كتاب عشرة النساء  #

 ي يَخْتَلِفُ فِيهِ حَالُ النِّسَاءِ الْحَالُ الَّتِ 
َرْيٍج: َأْخرَبين َحِبيبح    َأْخرَبين س[  [ ]642] -  8877 اٌج قَاَل اْبنح جح ثَ َنا َحجَّ ْبنح  َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح َخاِلٍد اْلَقطَّانح الرَّقِّيُّ قَاَل: َحدَّ

ٍد، َأْخرَبَاهح َأهنَّح َأيب ََثِبٍت، َأنَّ َعْبَد احْلَِميِد ْبَن َعْبِد هللِا ْبِن َأيب َعْمٍرو،   َعا َأاَب َبْكِر ْبَن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن احْلَاِرِث،  َواْلَقاِسَم ْبَن حمحَمَّ َما، مسَِ
ا َوَضَعْت زَيْ نَ  ْرِبح َأنَّ أحمَّ َسَلَمَة، َزْوَج النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َأْخرَبَْتهح قَاَلْت: َلمَّ  بح َجاَءين النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َفَخطََبِّن خيح

، َأَما َأاَن َفاَل َوَلَد يفَّ، َوَأاَن َغيحوٌر َذاتح ِعَياٍل« قَاَل: »َأاَن َأْكرَبح ِمْنكِ  : »َما ِمْثِلي ت حْنَكحح َها هللاح، َوَأمَّا اْلِعَيالح فَ قحْلتح ، َوَأمَّا اْلَغرْيَةح فَ يحْذِهب ح
وَل هللِا فَِإىَل هللِا َوَرسحوِلِه، فَ تَ َزوََّجَها َفَجَعَل َيَْتِيَها« وَ  اٌر يَ ْوًما فَاْختَ َلَجَها فَ َقاَل: »َهِذِه ََتَْنعح َرسح ؟« َحَّتَّ َجاَء َعمَّ : »أَْيَن زحاَنبح يَ قحولح

؟« قَاَلْت: َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، وََكاَنْت ت حْرِضعحَها َفَجاَء النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم« فَ َقاَل: »أَْيَن زح  ق حَريْ َبٌة »َوَوافَ َقَها ِعْنَدَها  اَنبح
َلَة« فَ َباَت النَِّبُّ صَ  مح اللَّي ْ اٌر« فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأاَن َأِجيئحكح لَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ُثحَّ َأْصَبَح فَ َقاَل: ِحنَي َأَخَذَها َعمَّ

ْعتح َلِك، َوِإْن أحَسبِّْع أحَسبِّْع لِِنَساِئي«   َأْصَبَح: »ِإنَّ ِبِك َعَلى َأْهِلكِ   َكَراَمًة، فَِإْن ِشْئِت َسب َّ
 (: بعضه صحيح.26619شعيب في تحقيق المسند )قال  و  ،(2122) (، وأبو داود1460مسلم )مختصرا أخرجه  #

 [ 51وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ{ ]األحزاب:  تَأْوِيلُ قَوْلِ اهللِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ }تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ،  
ث َ   * س[ [ ]643]  -   8879 بح قَاَل: َحدَّ َؤدِّ ٍد اْلمح ثَ َنا يحونحسح ْبنح حمحَمَّ َباَرِك قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن اْلمح َنا مَحَّادح ْبنح  َأْخرَباََن حمحَمَّ

َا »َكاَنْت ِفيَمْن َوَهَبْت نَ ْفَسَها لِلنَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم« َسَلَمَة، َعْن ِهَشاِم ْبِن عحْرَوَة، َعْن   أَبِيِه، َعْن أحمِّ َشرِيٍك، َأهنَّ
 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم.(:  27621شعيب في تخريج المسند )قال    #

 زَوْجَتَهُ مُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ  
، َعْن َخالِ  * س[ [ ]644]  -  8889 ثَ َنا محوَسى ْبنح َأْعنَيَ ثَ َنا َسِعيدح ْبنح َحْفٍص قَاَل: َحدَّ َلْيَماَن قَاَل: َحدَّ ِد ْبِن  َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح سح

، َعْن َعطَاِء ْبِن َأيب   َراَبٍح قَاَل: رَأَْيتح َجاِبَر ْبَن َعْبِد هللِا َوَجاِبَر ْبَن عحَمرْيٍ اأْلَْنَصارِيَّنْيِ يَ ْرِمَياِن َأيب يَزِيَد َأيب َعْبِد الرَِّحيِم، َعْن الزُّْهِريِّ
َهحَا ِلْْلَخِر: أَ  َهحَا َفَجَلَس« فَ َقاَل َلهح َصاِحبحهح: »َأَكِسْلَت؟« قَاَل: »نَ َعْم« فَ َقاَل َأَحدح وَل هللاِ قَاَل: »فََأمَّا َأَحدح ْعَت َرسح  َصلَّى َما مسَِ

ونح َأْربَ َعٌة: محاَلَعَبةح   َو َلِعٌب، اَل َيكح لُّ َشْيٍء لَْيَس ِمْن ِذْكِر هللِا فَ هح : " كح ِل فَ َرَسهح،  هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قحولح ِل اْمَرأََتهح، َوَتَِْديبح الرَّجح الرَّجح
ِل السَّ  ، َوتَ َعلُّمح الرَّجح ِل َبنْيَ اْلَغَرَضنْيِ  بَّاَحَة " َوَمْشيح الرَّجح
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 .صحيح: قال محقق كتاب عشرة النساء  #
َثِّن  * س[[ ]645] -  8890 ِد ْبِن َسَلَمَة، َعْن َأيب َعْبِد الرَِّحيِم قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َوْهٍب احْلَرَّاينُّ، َعْن حمحَمَّ  َعْبدح الرَِّحيِم َأْخرَباََن حمحَمَّ

، َعْن َعطَاِء ْبِن َأيب   َهحَاالزُّْهِريُّ ْعتح َراَبٍح قَاَل: رَأَْيتح َجاِبَر ْبَن َعْبِد هللِا َوَجاِبَر ْبَن عحَمرْيٍ اأْلَْنَصارِيَّنْيِ يَ ْرِمَياِن فَ َقاَل َأَحدح : ِلَصاِحِبِه مسَِ
َو هَلْوٌ  لُّ َشْيٍء لَْيَس ِفيِه ِذْكرح هللِا فَ هح : »كح وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قحولح ِل اْمَرأََتهح، َوَتَِْديبح   َرسح َوَلِعٌب ِإالَّ َأْرَبَع، محاَلَعَبةح الرَّجح

بَّاَحَة«  ِل السَّ ، َوتَ ْعِليمح الرَّجح ِل فَ َرَسهح، َوَمْشيحهح َبنْيَ اْلَغَرَضنْيِ  الرَّجح
 .صحيح: قال محقق كتاب عشرة النساء  #

ثَ َنا أَبحو َعْبِد الرَِّحيِم، َعْن  َأْخرَباََن ِإْسَحاقح ْبنح    * س[[ ]646]   -   8891 دح ْبنح َسَلَمَة احْلَرَّاينُّ قَاَل: َحدَّ ثَ َنا حمحَمَّ ِإبْ َراِهيَم قَاَل: َحدَّ
ٍْت، َعْن َعطَاِء ْبِن َأيب َراَبٍح قَاَل: رَأَْيتح َجاِبَر ْبَن َعْبِد هللِا َوَجاِبَر ْبَن عحمَ  اِب ْبِن ِبح َهحَا  رْيٍ اأْلَْنصَ َعْبِد اْلَوهَّ ارِيَّنْيِ يَ ْرِمَياِن، َفَملَّ َأَحدح

لُّ َشْيٍء لَْيَس   : " كح وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قحولح ْعتح َرسح : »َكِسْلَت؟« مسَِ َو َلْغٌو َوهَلٌْو َفَجَلَس فَ َقاَل اْْلَخرح ِمْن ِذْكِر هللِا فَ هح
بَّاَحِة " ِإالَّ َأْربَ َعَة ِخَصاٍل: َمْشٌي َبنْيَ اْلغَ  ، َوََتِْديبحهح فَ َرَسهح، َومحاَلَعبَ تحهح َأْهَلهح، َوتَ ْعِليمح السَّ  َرَضنْيِ

 .صحيح: قال محقق كتاب عشرة النساء  #

 إِبَاحَةُ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ النَّظَرَ إِلَى اللَّعِبِ 
َأْخرَباََن اْبنح َوْهٍب قَاَل: َأْخرَبين َبْكرح ْبنح محَضَر، َعِن اْبِن اهْلَاِد،  َأْخرَباََن يحونحسح ْبنح َعْبِد اأْلَْعَلى قَاَل:    *س[ [ ]647]  -  8902

ِد ْبِن ِإبْ َراِهيَم، َعْن َأيب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َعاِئَشَة، َزْوِج النَِّبِّ َصلَّى هللاح   اْلَمْسِجَد َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَلْت: َدَخَل احْلََبَشةح   َعْن حمحَمَّ
تح  َوِجئ ْ اِبْلَباِب  فَ َقاَم  »نَ َعْم،   : فَ قحْلتح ِإلَْيِهْم  تَ ْنظحِري  َأْن  بِّنَي  َأَتِح مححَرْيَاءح  اَي  َل:  فَ َقاَل  فََأْسَنْدتح يَ ْلَعبحوَن  َعاتَِقهح  َعَلى  َذَقِّن  فَ َوَضْعتح  هح 

ِه« قَاَلْت: »َوِمْن قَ ْوهِلِْم يَ ْوَمِئٍذ َأابَ  : اَي َوْجِهي ِإىَل َخدِّ ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َحْسبحِك« فَ قحْلتح  اْلَقاِسِم طَيًِّبا« فَ َقاَل َرسح
وَل هللِا« قَاَلْت: »َوَما َل  : »اَل تَ ْعَجْل اَي َرسح وَل هللِا اَل تَ ْعَجْل، فَ َقاَم َل ُثحَّ قَاَل: »َحْسبحِك« فَ قحْلتح بُّ النََّظِر ِإلَْيِهمْ َرسح ، َوَلِكّنِّ  حح

لحَغ النَِّساَء َمَقامحهح َل َوَمَكاين ِمْنهح«     َأْحبَ ْبتح َأْن يَ ب ْ
 .إسناده صحيح على شرط الشيخين(: 292قال شعيب في تخريج مشكل األثار )# 

8907  -   [648[ قَاَل:    *س[[  ٌد  حمحَمَّ ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َثَّنَّ  اْلمح ْبنح  دح  حمحَمَّ َأيب  َأْخرَباََن  َعْن  َعاِصٍم،  ْبِن  اِج  احْلَجَّ َعِن  ْعَبةح،  شح ثَ َنا  َحدَّ
َعَلى َحَنَكَها  َعاِئَشةح  فَ َوَضَعْت  اِبْلَمِديَنِة،  يَ ْلَعبحوَن  زِْنٌج  »َكاَن  قَاَل:  َرْيٍث  حح ْبِن  َعْمِرو  َعْن  هللاح   اأْلَْسَوِد،  َصلَّى  هللِا  َرسحوِل  َمْنِكِب 

 تَ ْنظحرح ِإلَْيِهْم«َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَجَعَلْت 
ثَ َنا ِإسْ   س[ [ ]649]   -   8909 َو اْبنح َأيب ِإاَيٍس قَاَل: َحدَّ ثَ َنا آَدمح َوهح دح ْبنح َخَلٍف اْلَعْسَقاَلينُّ قَاَل: َحدَّ َرائِيلح، َعْن  َأْخرَباََن حمحَمَّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َواحْلََبَشةح يَ ْلَعبحوَن َوَأاَن َأطَِّلعح ِمْن َخْوَخٍة َل َفَداَن ِمّنِّ   قَ َرظََة، َعْن ِعْكرَِمَة، َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: َخَرَج َرسح
ولح هللِا صَ  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َوَضْعتح َيَديَّ َعَلى َمْنِكِبِه َوَجَعْلتح أَْنظحرح فَ َقاَل َرسح ْذَن بَ َناِت  لَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّ َرسح َم: »خح

» ْنتح َأاَن الَّيِت انْ تَ َهْيتح ْم يَ ْلَعبحوَن، َويَ ْزِفنحوَن َحَّتَّ كح  َأْرِفَدَة، َفَما زِْلتح َوهح
 : صحيح. قال محقق كتاب عشرة النساءهو في الصحيحين مع اختالف في اللفظ، و  #

 الْغِنَاءِ، وَالضَّرْبَ بِالدُّفِّ إِطْلَاقُ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ اسْتِمَاعَ  
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، َعْن يَزِي  *س[[ ]650]   -  8911 ثَ َنا اجْلحَعْيدح ثَ َنا َمكِّيُّ ْبنح ِإبْ َراِهيَم قَاَل: َحدَّ َفَة، َأْخرَباََن َهارحونح ْبنح َعْبِد هللِا قَاَل: َحدَّ َصي ْ َد ْبِن خح
وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقا اِئِب ْبِن يَزِيَد، َأنَّ اْمَرَأًة َجاَءْت ِإىَل َرسح َل: اَي َعاِئَشةح »تَ ْعرِِفنَي َهِذِه؟« قَاَلْت: اَل، اَي َنِبَّ َعِن السَّ

َها«  ت ْ بِّنَي َأْن ت حَغنَِّيِك؟ فَ غَن َّ َنةح َبِّن فحاَلٍن َتِح  هللِا قَاَل: »َهِذِه قَ ي ْ
 : حديث صحيح.قال محقق كتاب عشرة النساء  #

 طَاعَةُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا 
اأْلَْوزَ   * س[[ ]651]   -   8913 ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َعْيٌب  شح َثِّن  َحدَّ قَاَل:  اِب  اْلَوهَّ َعْبدح  ثَ َنا  قَاَل: َحدَّ َعْيٍب  شح ْبنح  َعْيبح  شح اِعيُّ َأْخرَباََن 

ةٍ  َعمَّ َعْن  َأْخرَبَهح  حِمَْصٍن  ْبَن  هللِا  َعْبَد  َأنَّ  َأْخرَبَهح  َيَساٍر،  ْبَن  بحَشرْيَ  َأنَّ  ََيََْي،  َأْخرَبين  هللاح قَاَل:  َصلَّى  هللِا  وِل  َرسح َعَلى  َدَخَلْت  َا  َأهنَّ َلهح   
هَلَا فَ َقاَل  َحاَجتَ َها  فَ َقَضى  احْلَاَجِة  لِبَ ْعِض  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  َرسح فَ َقاَم  َوَسلََّم  َوَسلََّم:    َعَلْيِه  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  َرسح

ولح هللِا َصلَّى هللاح »َأَذاتح َزْوٍج أَْنِت؟«    َعَلْيِه  قَاَلْت: نَ َعْم قَاَل: »َكْيَف أَْنِت َلهح؟« قَاَلْت: َما آلحوهح، ِإالَّ َما َعَجْزتح َعْنهح فَ َقاَل َرسح
تحِك َواَنرحِك«   َوَسلََّم: »اْنظحِري أَْيَن أَْنِت ِمْنهح، فَِإنَّهح َجن َّ

إسناده محتمل للتحسين. الحصين بن ِمْحصن، مخَتلف في صحبته، وقد َرجَّح أنه  (:  19003)شعيب في تخريج المسند  قال    #
تابعي البخاري وابُن أبي حاتم وابن حبان، وقد روى عنه اثنان، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وبقية رجاله ثقاَت رجال 

 الشيخين، غير عمة حصين، فلم يرو لها سوى النسائي. 
َصنْيِ ْبِن حِمْ َأخْ   * س[ [ ]652]   -   8914 ، َعْن ََيََْي، َعْن بحَشرْيِ ْبِن َيَساٍر، َعْن حح ثَ َنا اللَّْيثح َبةح ْبنح َسِعيٍد قَاَل: َحدَّ َصٍن،  رَباََن ق حتَ ي ْ

ا فَ رََغ ِمْن َحاَجِتَها قَ  وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم حِلَاَجٍة فَ َلمَّ َا أََتْت َرسح ٍة َلهح َأهنَّ اَل: »َأَذاتح َزْوٍج أَْنِت؟« قَاَلْت: نَ َعْم قَاَل:  َعْن َعمَّ
 تحِك َواَنرحِك«»َفَكْيَف أَْنِت َلهح؟« قَاَلْت: َما آلحوهح ِإالَّ َما َأْعَجزح َعْنهح قَاَل: »اْنظحِري أَْيَن أَْنِت ِمْنهح، فَِإنَّهح َجن َّ 

 للتحسين.إسناده محتمل (: 19003)# قال شعيب في تخريج المسند 
ثَ َنا ََيََْي ْبنح َسِعيٍد، َعْن بحَشرْيِ ْبِن يَ  * س[[ ]653]  -  8915 ْفَيانح قَاَل: َحدَّ ثَ َنا سح دح ْبنح َمْنصحوٍر قَاَل: َحدَّ َساٍر، َعْن َأْخرَباََن حمحَمَّ

َا أََتِت النَِّبَّ َصلَّى هللاح  يِت، َأهنَّ ثَ ْتِّن َعمَّ َصنْيِ ْبِن حِمَْصٍن قَاَل: َحدَّ   َعَلْيِه َوَسلََّم ََنَْوهح حح
 إسناده محتمل للتحسين. (: 19003)# قال شعيب في تخريج المسند 

ثَ َنا ََيََْي، َعْن بحَشرْيِ ْبِن َيَساٍر، َعْن حح  * س[ [ ]654]  -  8916 ثَ َنا يَ ْعَلى قَاَل: َحدَّ َلْيَماَن قَاَل: َحدَّ َصنْيِ ْبِن  َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح سح
وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ََنَْوهح  ًة، َلهح أََتْت َرسح  حِمَْصٍن، َأنَّ َعمَّ

 إسناده محتمل للتحسين. (: 19003)# قال شعيب في تخريج المسند 
اٍر قَااَل:    * س[[ ]655]  -   8917 دح ْبنح َبشَّ ، َوحمحَمَّ َثَّنَّ دح ْبنح اْلمح حمحَمَّ ثَ َنا ََيََْي ْبنح َسِعيٍد يَ ْعِّن اْلَقطَّاَن، َعْن ََيََْي ْبِن  َأْخرَباََن  َحدَّ

ًة، َلهح أََتِت النَِّبَّ  َصنْيِ ْبِن حِمَْصٍن، َأنَّ َعمَّ َو اأْلَْنَصاِريُّ َعْن بحَشرْيِ ْبِن َيَساٍر، َعْن حح  َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ََنَْوهح  َسِعيٍد َوهح
 إسناده محتمل للتحسين. (: 19003)ج المسند # قال شعيب في تخري

ثَ َنا يَزِيدح قَاَل: َأْخرَباََن ََيََْي ْبنح َسِعيٍد َأنَّ بحَشرْيَ ْبَن يَ   * س[[ ]656]  -  8918 َلْيَماَن قَاَل: َحدَّ َساٍر، َأْخرَبَهح  َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح سح
ًة، َلهح  َصنْيِ ْبِن حِمَْصٍن، َأنَّ َعمَّ  أََتِت النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ََنَْوهح َعْن حح

 إسناده محتمل للتحسين. (: 19003)# قال شعيب في تخريج المسند 
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ثَ َنا اْبنح َوْهٍب قَاَل: َأْخرَبين َماِلٌك، َعْن   * س[[ ]657]  -  8919 ََيََْي ْبِن َسِعيٍد، َعْن  َأْخرَباََن يحونحسح ْبنح َعْبِد اأْلَْعَلى قَاَل: َحدَّ
ًة َلهح أََتِت النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوسَ  َصنْيِ ْبِن حِمَْصٍن، َأْخرَبَهح َأنَّ َعمَّ  لََّم ََنَْوهح َبِشرِي ْبِن َيَساٍر، َعْن حح

 إسناده محتمل للتحسين. (: 19003)# قال شعيب في تخريج المسند 
ثَ َنا خَ   َأْخرَبانَ   * س[ [ ]658]   -   8920 ثَ َنا اللَّْيثح قَاَل: َحدَّ َعْيٌب قَاَل: َحدَّ ثَ َنا شح دح ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكِم قَاَل: َحدَّ اِلٌد،  حمحَمَّ

َصنْيِ ْبِن حِمَْصٍن قَاَل: َأْخربََ  َا َدَخَلْت َعَلى َرسحوِل َعِن اْبِن َأيب ِهاَلٍل، َعْن ََيََْي ْبِن َسِعيٍد، َعْن بحَشرْيِ ْبِن َيَساٍر، َعْن حح يِت َأهنَّ ْتِّن َعمَّ
وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم لَِتْسأََلهح َعْن َشْيٍء فَ َقاَل: »َأَذاتح َزْوٍج أَْنِت؟« قَاَلْت: نَ َعْم قَاَل: »َفكَ  ْيَف أَْنِت َلهح؟« قَاَلْت: اَي َرسح

تحِك َواَنرحِك« هللِا اَل آلحوهح قَاَل: »فََأْحِسِّن، فَِإنَّ   هح َجن َّ
 إسناده محتمل للتحسين. (: 19003)# قال شعيب في تخريج المسند 

 [ 223تَأْوِيلُ قَوْلِ اهللِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ }نِسَاؤُكُمْ حَرْث  لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ{ ]البقرة:  
ثَ َنا َسِعيدح ْبنح   * س[ [ ]659]   -   8929 ِد ْبِن َسِعيِد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ن حَفْيٍل قَاَل: َحدَّ ِعيَسى قَاَل:    َأْخرَباََن َعِليُّ ْبنح عحْثَماَن ْبِن حمحَمَّ

َلْيَماَن، َعْن َكْعِب ْبِن َعْلَقَمَة، َعْن َأيب النَّ  َثِّن َعْبدح هللِا ْبنح سح َفضَّلح قَاَل: َحدَّ ثَ َنا اْلمح ْضِر، أَنَّهح َأْخرَبَهح أَنَّهح قَاَل لَِناِفٍع: َمْوىَل َعْبِد َحدَّ
،  هللِا ْبِن عحَمَر َقْد َأْكثَ َر َعَلْيَك اْلَقْوَل أَنََّك تَ قحولح َعِن اْبِن عحَمَر أَنَّهح َأْفََّت أبَِْن ي حْؤَتى النَِّساءح   يف َأْداَبرِِهنَّ قَاَل اَنِفٌع: " َلَقْد َكَذبحوا َعَليَّ

ْصَحَف يَ ْوًما، َوَأاَن ِعْنَدهح َحَّتَّ بَ َلَغ } وَ  ْم َلِكّنِّ َسأحْخرِبحَك َكْيَف َكاَن اأْلَْمرح ِإنَّ اْبَن عحَمَر َعَرَض اْلمح ْم فَْأتحوا َحْرَثكح ْم َحْرٌث َلكح ِنَساؤحكح
تحْم{ ]البقرة:   ا َدَخْلَنا اْلَمِديَنَة  [ قَاَل: اَي اَنِفعح " َهْل تَ ْعَلمح َما َأْمرح َهِذِه ا223َأَنَّ ِشئ ْ نَّا َمْعَشَر ق حَرْيٍش جنحَِبِّ النَِّساَء، فَ َلمَّ ْْليَِة ِإانَّ كح

نَّ َقْد َكرِْهَن   نَّا نحرِيدح ِمْن ِنَسائَِنا، فَِإَذا هح نَّ ِمْثَل َما كح هح َا  َذِلَك َوَأْعَظْمَنهح، وََكاَنْت ِنَساَوَنَكْحَنا ِنَساَء اأْلَْنَصاِر، َأَرْداَن ِمن ْ ءح اأْلَْنَصاِر ِإُنَّ
تحْم{ ]الب ْم َأَنَّ ِشئ ْ ْم فَْأتحوا َحْرَثكح ْم َحْرٌث َلكح ، فَأَنْ َزَل هللاح تَ َعاىَل }ِنَساؤحكح نحوهِبِنَّ  [ 223قرة:  ي حْؤَتنْيَ َعَلى جح

 . (: إسناده صحيح على شرط مسلم6128شعيب في تخريج مشكل اآلثار )قال  #

 الْآيَةِ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ تَأْوِيلُ هَذِهِ  
ثَ َنا أَبحو َبْكِر ْبنح َأيب أحَوْيٍس قَاَل: َحدَّ  * س[[ ]660]   - 8932 دح ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكِم قَاَل: َحدَّ َلْيَمانح َأْخرَباََن حمحَمَّ َثِّن سح

اًل أََتى اْمَرأََتهح يف دحبحرِ  وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َوَجَد  ْبنح ِباَلٍل، َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن عحَمَر َأنَّ رَجح َها يف َعْهِد َرسح
تحْم{ ]البق ْم َأَنَّ ِشئ ْ ْم فَْأتحوا َحْرَثكح ْم َحْرٌث َلكح  [  223رة: ِمْن َذِلَك َوْجًدا َشِديًدا، فَأَنْ َزَل هللاح تَ َعاىَل }ِنَساؤحكح

 .على شرط الشيخين (: إسناده صحيح6117# قال شعيب في تخريج مشكل اآلثار )

 ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِنيَ لِخَبَرِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ فِي إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ 
8945  -  [661[ ْبنح  ق[    س[  دح  حمحَمَّ ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  ٍد  حمحَمَّ ْبنح  يحونحسح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  وِريُّ  الدُّ ٍد  حمحَمَّ ْبنح  اْلَعبَّاسح  ْبِن  َأْخرَباََن  َعِليِّ 

َثِّن َعْبدح هللِا، َعْن َعْمِرو ْبِن أحَحْيَحَة اأْلَْنَصاِريِّ قَاَل َلهح: أَ  اِئِب قَاَل: َحدَّ اِفِع ْبِن السَّ ْخرِبْين َأْمَتَع هللاح ِبِك َعِن اْلَمْرَأِة ت حْؤَتى يف الشَّ
هللاِ  َرسحولح  قَاَل   : يَ قحولح ََثِبٍت  ْبَن  َزمْيََة  خح َلَسِمْعتح  َأْشَهدح  نَ َعْم  قَاَل:  َخرَبٌ؟  ِمْنهح  ِعْنَدَك  َهْل  هللَا   دحبحرَِها  »ِإنَّ  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى 

ْم َأْن ََتْتحوا َهاكح َْتَصرٌ  يَ ن ْ « خمح  النَِّساَء يف َأْداَبرِِهنَّ
 : صحيح.قال محقق كتاب عشرة النساء. و 1924هو في سنن ابن ماجه بمعناه برقم  #
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8946   -   [662[ ق[ [  َعْبِد    س  َعْن   ، ْفَيانح سح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  الرَّمْحَِن  َعْبدح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  اٍر  َبشَّ ْبنح  دح  حمحَمَّ اٍد َأْخرَباََن  َشدَّ ْبِن  هللِا 
َزمْيََة ْبِن ََثِبٍت، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإتْ َيانح النِّ  ٍل، َعْن خح  َساِء يف َأْداَبرِِهنَّ َحَراٌم«اأْلَْعَرِج، َعْن رَجح

 ره. : صحيح لغيقال محقق كتاب عشرة النساء. و 1924هو في سنن ابن ماجه بمعناه برقم  #

 ذِكْرُ حَدِيثِ عَبْدِ اهللِ بْنِ عَمْرٍو فِيهِ 
ث َ   * س[[ ]663]   -  8947 اَن قَاَل: َحدَّ ثَ َنا ََيََْي ْبنح َكِثرٍي أَبحو َغسَّ َثِم ْبِن عحْثَماَن قَاَل: َحدَّ َنا زَاِئَدةح ْبنح َأيب  َأْخرَباََن َعْبدح هللِا ْبنح اهْلَي ْ

ولَ الرُّقَاِد   اًل َسَأَل َرسح ِه َأنَّ رَجح َعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم   الصَّرْييفُّ، َعْن َعاِمٍر اأْلَْحَوِل، َعْن َعْمِرو ْبِن شح
ِل َيَِْت اْمَرأََتهح يف دحبحرَِها فَ َقاَل: »تِْلَك اللُّوِطيَّةح الصُّْغَرى«   وٌل،  َعِن الرَّجح َُمْهح َو  َو؟ هح قَاَل لََنا أَبحو َعْبِد الرَّمْحَِن زَاِئَدةح اَل َأْدِري َما هح

 . َوَوَجْدتح يف َمْوِضٍع آَخَر َعاِصَم اأْلَْحَولَ 
 إسناده حسن، وقد اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أصح.  (:6706شعيب في تخريج المسند )قال  #

ََهَّاٌم، َعْن قَ َتاَدَة، َعْن َعْمِرو ْبنِ   * س[[ ]664]   -   8948 ثَ َنا  ، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن، قَاَل: َحدَّ َثَّنَّ دح ْبنح اْلمح َعْيٍب،  َأْخرَباََن حمحَمَّ  شح
ِه، َعِن   النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ِهَي اللُّوِطيَّةح الصُّْغَرى« َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ

 إسناده حسن، وقد اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أصح.  (:6706# قال شعيب في تخريج المسند )
ثَ َنا َعْبدح    س[* [ ]665]  -  8949 َثَّنَّ قَاَل: َحدَّ دح ْبنح اْلمح َعْيٍب، َأْخرَباََن حمحَمَّ ْفَياَن، َعِن اأْلَْعَرِج، َعْن َعْمِرو ْبِن شح الرَّمْحَِن، َعْن سح

 َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمٍرو، مبِْثِلهِ 
 إسناده حسن، وقد اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أصح.  (:6706# قال شعيب في تخريج المسند )

 ذَلِكَ ذِكْرُ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي  
ثَ َنا عحْثَمانح ْبنح اْلَيَماِن، َعْن زَْمَعَة ْبِن َصاِلٍح،    س[* [ ]666]   -  8959 َعِن اْبِن  َأْخرَباََن َسِعيدح ْبنح يَ ْعقحوَب الطَّاْلَقاينُّ قَاَل: َحدَّ

ٍس، َعْن أَبِيِه، َعِن اْبِن اهْلَاِد، َعْن عحَمَر ْبِن اخْلَطَّاِب، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّمَ  « طَاوح   قَاَل: »اَل َتَْتحوا النَِّساَء يف َأْداَبرِِهنَّ
ْبِن  َأْخرَباََن ِإْسَحاقح ْبنح ِإبْ َراِهيَم قَاَل: َأْخرَباََن يَزِيدح ْبنح َأيب َحِكيٍم، َعْن زَْمَعَة ْبِن َصاِلٍح، َعْن َعْمرِ   س[*[ ]667]   -  8960 و 

ٍس، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اهلَْ  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْسَتْحيحوا ِمَن هللِا، فَِإنَّ هللَا اَل ِديَناٍر، َعْن طَاوح : قَاَل َرسح اِد قَاَل: قَاَل عحَمرح
»  َيْسَتِحيي ِمَن احْلَقِّ اَل ََتْتحوا النَِّساَء يف َأْداَبرِِهنَّ

ثَ َنا َعْبدح اْلَمِلِك  َأْخرَبين عحْثَمانح ْبنح َعْبِد هللِا قَاَل: حَ   س[ [ ]668]  -  8961 َلْيَمانح ْبنح َعْبِد الرَّمْحَِن، ِمْن ِكَتاِبِه قَاَل: َحدَّ ثَ َنا سح دَّ
، َعْن َأيب َسَلَمَة، َعنْ  ثَ َنا َسِعيدح ْبنح َعْبِد اْلَعزِيِز، َعِن الزُّْهِريِّ َعاينُّ قَاَل: َحدَّ ٍد الصَّن ْ َريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرسح   ْبنح حمحَمَّ ولح هللِا َصلَّى َأيب هح

»  هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْسَتْحيحوا ِمَن هللِا َحقَّ احْلََياِء اَل ََتْتحوا النَِّساَء يف َأْداَبرِِهنَّ
ُ ِإَلى َرُجٍل َجاَمَع اْمَرَأَتُه ِفي ُدُبِرَها"( بلفظ “1923# هو عند ابن ماجه )  . صحيح لغيره:  النساءقال محقق كتاب عشرة  ، و اَل َيْنُظُر َّللاَّ

 التَّرْغِيبُ فِي الْمُبَاضَعَةِ 
، َعْن ََيََْي، َعْن زَْيِد بْ   س[* [ ]669]  -   8978 ثَ َنا َعِليٌّ ثَ َنا أَبحو َعاِمٍر قَاَل: َحدَّ َثَّنَّ قَاَل: َحدَّ دح ْبنح اْلمح ِن َساَلٍم، َعْن َأْخرَباََن حمحَمَّ

ْمسح َصَدَقًة َأيب َساَلٍم قَاَل: قَاَل أَبحو َذرٍّ قَاَل: َكَأْن يَ ْعِّن النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ عَ  لَّ يَ ْوٍم طََلَعْت ِفيِه الشَّ لِّ نَ ْفٍس كح َلى كح
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قح َولَْيَس لََنا َأْمَواٌل؟ قَاَل: »َأَولَْيَس ِمْن أَ  وَل هللِا، ِمْن أَْيَن أََتَصدَّ : اَي َرسح بْ َواِب الصََّدَقِة التَّْكِبريح، َواحْلَْمدح  ِمْنهح َعَلى نَ ْفِسِه« ق حْلتح
ْبَحانَ  ، َوسح وَْكَة َعْن طَرِيِق الْ ّلِِلَِّ ْنَكِر، َوتَ ْعِزلح الشَّ َهى َعِن اْلمح ْسِلِمنَي َواْلَعْظَم َواحْلََجَر،  هللِا، َوَتْستَ ْغِفرح هللَا، َوََتْمحرح اِبْلَمْعرحوِف، َوتَ ن ْ مح

ْسَتِدلَّ َعَلى َحاَجٍة َلهح َقْد َعِلْمَت َمَكاهَنَا، وَ  لُّ َذِلَك ِمْن أَبْ َواِب  َوِتحِْدي اأْلَْعَمى، َوتحِدلُّ اْلمح ٍة ِذرَاَعْيَك َمَع الضَِّعيِف، كح تَ ْرَفعح ِبِشدَّ
ونح َل اأْلَْجرح يف َشْهَوِت  : َكْيَف َيكح ولح هللِا َصلَّى هللاح الصََّدَقِة ِمْنَك َعَلى نَ ْفِسَك، َوَلَك يف ُِجَاِعَك َزْوَجَتَك َأْجٌر« ق حْلتح ؟ قَاَل َرسح

ْنَت ََتَْتِسبحهح« قَاَل: نَ َعْم قَاَل: »فَ َعَلْيِه َوَسلََّم:   أَْنَت َخَلْقَتهح؟« قَاَل: َبِل »َأرَأَْيَت َلْو َكاَن َلَك َوَلٌد فََأْدَرَك َورََجْوَت َخرْيَهح، ُثحَّ َماَت َأكح
ت َ  ْنَت  »فَأَْنَت كح قَاَل:  َهَداهح  هللاح  َبِل  قَاَل:  َهِدي َّتحهح؟«  »فَأَْنَت  قَاَل:  َخَلَقهح  يف هللاح  َفَضْعهح  »َكَذِلَك  قَاَل:  َرزََقهح  هللاح  َبِل  قَاَل:  ْرزحقحهح؟« 

 َحاَلِلِه، َوَجنِّْبهح َحَراَمهح، فَِإْن َشاَء هللاح َأْحَياهح، َوِإْن َشاَء َأَماَتهح َوَلَك َأْجٌر«
 : صحيحقال محقق كتاب عشرة النساء  #

 الْمُبَاضَعَةِ النَّهْيُ عَنِ التَّجَرُّدِ عِنْدَ  
ثَ َنا َعْمرحو ْبنح َأيب َسَلَمَة، َعْن َصَدَقَة بْ   س[*[ ]670]  -  8980 دح ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد الرَِّحيِم قَاَل: َحدَّ ِن َعْبِد هللِا، َأْخرَباََن حمحَمَّ

ٍد، َعْن َعاِصٍم اأْلَْحَوِل، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن سَ  ْم َعْن زحَهرْيِ ْبِن حمحَمَّ وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإَذا أََتى َأَحدحكح ْرِجَس، َأنَّ َرسح
ًئا، َواَل يَ َتَجرََّدا جَتَرَُّد اْلَعرْيَْيِن«   زَِها َشي ْ زِِه َوَعجح  َأْهَلهح فَ ْليَ ْلِق َعَلى َعجح

ْحَمِن: َهَذا َحِديٌث ُمْنَكٌر َوَصدَ  #  َقُة ْبُن َعْبِد هللِا َضِعيٌف َوِإنََّما َأْخَرْجُتُه ِلَئالَّ ُيْجَعَل َعْمٌرو َعْن ُزَهْيرٍ َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ
 : فيه ضعف. قال محقق كتاب عشرة النساء  #

 الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِنيَ لِخَبَرِ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ 
ْفيَ  س[ [ ]671]  - 8999 ثَ َنا ُثحَّ، ذََكَر َعَلى أَثَرِِه سح ثَ َنا َعْبدح الرَّمْحَِن قَاَل: َحدَّ اٍر قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َبشَّ اَن َعْن َمْنصحوٍر،  َأْخرَباََن حمحَمَّ

َو جح   نحٌب تَ َوضََّأ وحضحوَءهح ِللصَّاَلِة«َعْن ِإبْ َراِهيَم، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن »ِإَذا َأرَاَد َأْن يَ َناَم َوهح
 # مرسل. 

ْفَياَن، َعْن َمْنصحوٍر، َعْن ِإبْ َراِهيَم قَاَل: حَ   س[ [ ]672]  -  9000 َوْيدح ْبنح َنْصٍر قَاَل: َأْخرَباََن َعْبدح هللِا، َعْن سح ْثتح َأنَّ َأْخرَباََن سح دَّ
وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن »  ِإَذا َأْجَنَب، فََأرَاَد َأْن يَ َناَم تَ َوضََّأ وحضحوَءهح لِلصَّاَلِة«َرسح

 # مرسل. 
َثِّن َأيب، َعْن محَطرٍِّف،    س[ [ ]673]   -   9004 ثَ َنا اْبنح محوَسى ْبِن َأْعنَيَ قَاَل: َحدَّ َعْن َأيب  َأْخرَباََن ِإمْسَاِعيلح ْبنح يَ ْعقحوَب قَاَل َحدَّ

  يحِفيضح َعَلْيِه اْلَماَء« اأْلَْسَوِد، َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: »َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْقِضي َحاَجَتهح، ُثحَّ يَ َنامح، ُثحَّ ِإْسَحاَق، َعِن 
 صِفَةُ مَاءِ الرَّجُلِ، وَصِفَةُ مَاءِ الْمَرْأَةِ 

9027   -   [674[ َمْنصحورٍ   س[* [  ْبنح  َعْمرحو  ْبنح  َأْخرَباََن  دح  حمحَمَّ ثَ َنا  َحدَّ قَااَل:  اأْلَْوِديُّ  َحِكيٍم  ْبِن  عحْثَماَن  ْبنح  َوَأمْحَدح   ، النََّساِئيُّ  
اِئِب،   ويفُّ َعْن َعطَاِء ْبِن السَّ َهلَِّب اْلكح َديْ َنَة ََيََْي ْبنح اْلمح ثَ َنا أَبحو كح ويفُّ قَاَل: َحدَّ الرَّمْحَِن، َعْن أَبِيِه،  َعِن اْلَقاِسِم ْبِن َعْبِد  الصَّْلِت اْلكح
ثح َأصْ  َو َيحَدِّ وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َوهح وِديٌّ ِبَرسح ،  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسعحوٍد قَاَل: َمرَّ يَ هح وِديُّ َحابَهح، قَاَل: قَاَلْت ق حَرْيٌش: اَي يَ هح

ْنَساِإنَّ َهَذا يَ ْزعحمح أَنَّهح َنِبٌّ، فَ َقاَل: أَلَسْ  ْلحقح اإْلِ ، ِممَّ خيح دح هح ِإالَّ َنِبٌّ، َفَجاَء َحَّتَّ َجَلَس، فَ َقاَل: اَي حمحَمَّ ؟ قَاَل:  أَلَنَّهح َعْن َشْيٍء اَل يَ ْعَلمح نح
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لِ  ِل، َوِمْن نحْطَفِة اْلَمْرَأِة، فََأمَّا نحْطَفةح الرَّجح : ِمْن نحْطَفِة الرَّجح َْلقح لٍّ خيح ، ِمْن كح وِديُّ ، َوَأمَّا  " اَي يَ هح َها اْلَعْظمح َواْلَعَصبح ، فَ نحْطَفٌة َغِليظٌَة َفِمن ْ
. َواللَّْفظح أِلَمْحََد.   وِديُّ مح " فَ َقاَم اْليَ هح َها اللَّْحمح َوالدَّ َقٌة، َفِمن ْ  نحْطَفةح اْلَمْرَأِة، فَ نحْطَفٌة رحقَ ي ْ

اِئِب َكاَن َقْد َتَغيَّرَ  # ْحَمِن: َعَطاُء ْبُن السَّ  َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ
إسناده ضعيف لضعف حسين بن الحسن، وهو األشقر، وعطاء بن السائب اختلط   (:4438# قال شعيب في تحقيق المسند )

االختالط أم بعده؟ وعبد الرحمن والد القاسم منه، هل كان قبل    -وهو يحيى بن المهلب    -بأخرة، ولم نقف على سماع أبي كدينة  
 لم يثبت سماعه لهذا الحديث من أبيه، فهو إنما سمع من أبيه شيئاا يسيراا.  -وهو ابن عبد هللا بن مسعود   -

 الْعَزْلُ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِنيَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ 
ثح َعْن َأْخرَباََن    س[*[ ]675] -  9035 ْعتح َأاَب َعاِمٍر، َيحَدِّ َلْيَماَن، قَاَل: مسَِ ْعَتِمرح ْبنح سح ثَ َنا اْلمح ِإمْسَاِعيلح ْبنح َمْسعحوٍد، قَاَل: َحدَّ

َريْ َرَة، قَاَل: ِقيَل ِللنَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّ  : ِإنَّ اْلَعْزَل ِهَي اْلَمْوءحوَدةح  َم إِ ََيََْي ْبِن َأيب َكِثرٍي، َعْن َأيب َسَلَمَة، َعْن َأيب هح وَد تَ قحولح نَّ اْليَ هح
ودح، َلْو َأرَاَد هللاح َخْلَقَها مَلْ َتْسَتطِ   ْع َعْزهَلَا«الصُّْغَرى قَاَل َرسحولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َكَذَبْت يَ هح

 ود وهو ثقة رجاله رجال الصحيح خال إسماعيل بن مسع: 4/300 # قال الهيثمي

 ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ فِيهِ 
دح ْبنح   س[*[ ]676]  -   9043 ثَ َنا حمحَمَّ َو اْبنح َأيب َخِليَفَة قَاَل: َحدَّ ثَ َنا عحَمرح َوهح ، قَاَل: َحدَّ َثَّنَّ دح ْبنح اْلمح  َعْمٍرو، َعْن  َأْخرَباََن حمحَمَّ

َرسح َأيب   اَي  َفِقيَل:  اْلَعْزِل  َعِن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  َرسح ِئَل  سح قَاَل:  َريْ َرَة،  هح َأيب  َعْن  َا َسَلَمَة،  َأهنَّ تَ ْزعحمح  وَد  اْليَ هح ِإنَّ  هللِا،  وَل 
ودح«   اْلَمْوءحوَدةح الصُّْغَرى، فَ َقاَل: »َكَذَبْت يَ هح

 يْفٍ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى خُصَ 
9067   -   [677[ عَ   س[* [  محْسِلٍم،  ْبِن  اْلَولِيِد  َعِن  أَيُّوَب،  ْبنح  محوَسى  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  ََتِيٍم  ْبِن  ِد  حمحَمَّ ْبنح  هللِا  َعْبدح  اْبِن  َأْخرَباََن  ِن 

رَجح  َأنَّ  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  َبرْيٍ،  جح ْبِن  َعْن َسِعيِد  َبِذميََة،  ْبِن  َعِليِّ  َعْن  »َأَصاَب  َجاِبٍر،  أَنَّهح  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  وَل  َرسح َأْخرَبَ  اًل 
ودح ْبنح َخاِلدٍ   اْمَرأََتهح، َوِهَي َحاِئٌض فََأَمَرهح َأْن يَ ْعِتَق َنَسَمًة« َخاَلَفهح حَمْمح

 إسناده ضعيف (: 4233# قال شعيب في تخريج مشكل اآلثار )
َلِميِّ قَاَل: مسَِ   س[*[ ]678]  -  9068 ، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن يَزِيَد السُّ ثَ َنا اْلَولِيدح ودح ْبنح َخاِلٍد قَاَل: َحدَّ ْعتح َعِليَّ  َأْخرَبين حَمْمح

ٌل: اَي رَ  : قَاَل رَجح ْعتح اْبَن َعبَّاٍس يَ قحولح : مسَِ َبرْيٍ يَ قحولح ْعتح َسِعيَد ْبَن جح : مسَِ وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِإيّنِ َأَصْبتح  ْبَن َبِذميََة يَ قحولح سح
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن يَ ْعِتَق َنَسَمًة قَاَل اْبَن َعبَّا  ٍس: »َوِقيَمةح النََّسَمِة يَ ْوَمِئٍذ ِديَناٌر« اْمَرَأِت، َوِهَي َحاِئٌض فََأَمَرهح َرسح

 .يه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو ضعيفف: 1/287# قال الهيثمي 

 الرُّخْصَةُ فِي أَنْ تُحَدِّثَ الْمَرْأَةُ بِمَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا 
، َعْن َمْسرحوٍق، َعْن َعا  * س[[ ]679]   - 9083 ْعِبِّ َرْيٍث قَاَل: َأْخرَباََن َجرِيٌر، َعْن محَطرٍِّف، َعِن الشَّ ِئَشَة َأْخرَباََن احْلحَسنْيح ْبنح حح

َقبِّلح َما َشاَء ِمْن َوْجِهي«  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َيَظلُّ َصائًِما فَ ي ح  قَاَلْت: »َكاَن َرسح
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9084   -   [680[ اأْلََسِديِّ   * س[[  َصاِلٍح  َعْن  َأيب،  َأْخرَبين  قَاَل:  زَاِئَدَة  َأيب  اْبنح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  أَيُّوَب  ْبنح  ِزاَيدح  َعِن  َأْخرَبين   ،
َصلَّى  هللِا  ولح  َرسح »َما َكاَن  قَاَلْت:  َعاِئَشَة  َعْن  قَ ْيٍس،  ْبِن  اأْلَْشَعِث  ْبِن  ِد  حمحَمَّ َعْن   ، ْعِبِّ ِمْن    الشَّ َشْيٍء  ِمْن  مَيَْتِنعح  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح 

َو َصائٌِم«   َوْجِهي َوهح
 حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة صالح األسدي(: 25291# قال شعيب في تخريج المسند )

 شُكْرُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا 
9086  -  [681[ ْبِن    س[*[  ِر  ُمحَشِّ ْبنح  ِسرَّارح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  حَمْبحوٍب  ْبنح  دح  حمحَمَّ ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َمْنصحوٍر  ْبنح  َعْمرحو  قَِبيَصَة َأْخرَباََن 

َسيِِّب، َعْن َعْبِد هللاِ  ، ثَِقٌة، َعْن َسِعيِد ْبِن َأيب َعرحوبََة، َعْن قَ َتاَدَة، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلمح ولح هللِا َصلَّى اْلَبْصِريُّ  ْبِن َعْمٍرو قَاَل: قَاَل َرسح
 هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَل يَ ْنظحرح هللاح ِإىَل اْمَرَأٍة اَل َتْشَكرح ِلَزْوِجَها َوِهَي اَل َتْستَ ْغِّن َعْنهح«  

َماِن ِفي    # ٍر: َهَذا ِثَقٌة َبْصِريٌّ ُهَو َوَيِزيُد ْبُن ُزَرْيٍع ُيَقدَّ ْحَمِن ِسرَّاُر ْبُن ُمَجشِ  ا َكاَن َتَغيََّر َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ َسِعيِد ْبِن َأِبي َعُروَبَة؛ أَلَنَّ َسِعيدا
 .ٌح َواَفَقُه ُعَمُر ْبُن ِإْبَراِهيَم َعَلى َرْفِعِه َوَجَعَل َمْوِضَع َسِعيٍد اْلَحَسَن اْلَبْصِريَّ ِفي آِخِر ُعُمرِِه، َفَمْن َسِمَع ِمْنُه َقِديماا َفَحِديُثُه َصِحي

 : صحيح.قال محقق كتاب عشرة النساء  #
َثِّن َأيب، عَ  س[* [ ]682]  -  9087 ثَ َنا اخْلَِليلح ْبنح عحَمَر ْبِن ِإبْ َراِهيَم قَاَل: َحدَّ َثَّنَّ قَاَل: َحدَّ دح ْبنح اْلمح ْن قَ َتاَدَة، َعِن َأْخرَباََن حمحَمَّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَل يَ نْ  ظحرح هللاح ِإىَل اْمَرَأٍة اَل َتْشَكرح ِلَزْوِجَها« َوقَ َفهح  احلََْسِن، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمٍرو قَاَل: قَاَل َرسح
اجِ  ْعَبةح ْبنح احْلَجَّ  . شح

 : صحيح.قال محقق كتاب عشرة النساء  #
ْعَبةح، َعْن قَ َتاَدَة، َعْن َسِعي س[* [ ]683]  -  9088 ثَ َنا شح ثَ َنا ََيََْي قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ َسيِِّب،  َأْخرَباََن َعْمرحو ْبنح َعِليٍّ ِد ْبِن اْلمح

 َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمٍرو، قَ ْوِلهِ 
 : صحيح.قال محقق كتاب عشرة النساء  #

ثَ َنا َعْبدح اْلَمِلِك ْبنح ِإبْ َراِهيَم، َسَنَة َثاَلٍث َوِمائَ َتنْيِ أَ س[  [ ]684]   -   9093 َنا،  َأْخرَبين ِإبْ َراِهيمح ْبنح يَ ْعقحوَب قَاَل: َحدَّ ْماَلهح َعَلي ْ
َثِّن اْلَقاِسمح ْبنح َعْبِد اْلَواِحِد قَا ٍد أَبحو اَنِفٍع قَاَل: َحدَّ دح ْبنح حمحَمَّ ثَ َنا حمحَمَّ َثِّن عحَمرح ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن عحْرَوَة، َعْن عحْرَوَة،  قَاَل: َحدَّ َل: َحدَّ

ْرتح مبَاِل َأيب يف اجْلَاِهِليَِّة، وََكاَن َقْد أَلََّف أَْلَف َوِقيٍَّة« فَ َقاَل النَِّبُّ  يِت اَي َعاِئَشةح،  َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: »َفخح  َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: اْسكح
ثح فَ  َيحَدِّ َلهح  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  َرسحولح  أَْنَشأَ  ُثحَّ  َزرٍْع،  أِلحمِّ  َزرٍْع  َلِك َكَأيب  ْنتح  يف ِإيّنِ كح اْجَتَمْعَن  اْمَرَأًة  َعْشَرَة  ِإْحَدى  »ِإنَّ   :

لُّ اْمَرَأٍة مبَا يف َزْوِجهَ  ، َواَل بَ ْرَد، اجْلَاِهِليَِّة، فَ تَ َعاَهْدَن لَتحْخرِبَنَّ كح « ِقيَل: أَْنِت اَي فحاَلنَةح قَاَلِت: »اللَّْيلح لَْيلح ِِتَاَمَة، اَل َحرَّ ا َواَل َتْكِذبح
« قِ َواَل خَمَاَفَة« ِقيَل: أَْنِت اَي فحاَلنَةح، قَاَلْت: »الّرِيحح رِيحح الزَّْرَنِب، َواْلَمسُّ َمسُّ َأْرَنِب، َونَ ْغِلبحهح وَ  يَل: أَْنِت اَي فحاَلنَةح،  النَّاَس يَ ْغِلبح

اِد« ِقيَل: أَْنِت اَي فحاَلنَةح، قَاَلْت: قَاَلْت: »َوهللِا َما َعِلْمتح ِإنَّهح لرفيعح اْلِعَماِد، َطوِيلح النَِّجاِد، َعِظيمح الرََّماِد، َقرِيبح اْلبَ ْيِت ِمَن النَّ 
« ِقيَل: أَْنِت »َنَكْحتح َماِلًكا، َوَما َماِلٌك َلهح ِإِبٌل َكِثريَاتح الْ  ْعَن َصْوَت اْلِمْزَهِر أَيْ َقنَّ َأهنَّحنَّ َهَواِلكح َمَسارِِح، َقِلياَلتح اْلَمَبارِِح، ِإَذا مسَِ

ِقي َأَذرَهح«  اَل  َأْن  َأْخَشى  َوجبحََرهح،  عحَجَرهح  رح  َأذْكح رحهح  َأذْكح ِإْن  َرهح،  َأذْكح اَل  »َذْرين  قَاَلْت:  فحاَلنَةح،  اَي  اَي  أَْنِت  َُجٍَل َل:  »حَلْمح  قَاَلْت:  فحاَلنَةح، 
تَ َقلح« ِقيَل: أَْنِت اَي فحاَلنَةح، قَاَلْت: »وَ  ْهِل فَ ي حن ْ ْتَ َقى َعَلْيِه َواَل اِبلسَّ نٍي َفريح ، َعَلى َجَبٍل اَل مسَِ هللِا َما َعِلْمتح ِإنَّهح ِإَذا َدَخَل َفِهَد،  َغثٍّ

، َوِإذَ َوِإَذا َخَرَج فََأِسَد« ِقيَل: أَْنِت اَي فحاَل  ، َوِإَذا َذَبَح اْغَتثَّ ، َوِإَذا َشِرَب اْشَتفَّ ا نَةح، قَاَلْت: »َوهللِا َما َعِلْمتح أَنَّهح ِإَذا َأَكَل اقْ َتفَّ
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« ِقيَل: أَْنِت اَي فحاَلنَةح، قَاَلْت: »َنَكْحتح اْلَعَشنََّق، إِ  ، لِيَ ْعَلَم اْلَبثَّ ، َواَل يحْدِخلح اْلَكفَّ ْت أحَعلَّْق، َوِإْن أَْنِطْق أحطَلَّْق« ْن  اَنَم اْلَتفَّ َأْسكح
ِك، َأْو فَ لَِّك، َأْو َُجََع َكالَّ  لُّ َداٍء َلهح َداٌء، َشجَّ  َلِك« ِقيَل أَْنِت اَي فحاَلنَةح، قَاَلْت:  ِقيَل: أَْنِت اَي فحاَلنَةح، قَاَلْت: »َعَيااَيءح، طََباقَاءح كح

َح نَ ْفِسي فَ َبَجَحْت ِإََلَّ، فَ َوَجَدين يف غح »َنَكْحتح َأاَب َزرٍْع، َفَما أَبحو زَ  ، فَ َبجَّ نَ ْيَمٍة رٍْع؟ َأاَنَس أحذحيَنَّ، َوفَ رََّع فََأْخَرَج ِمْن َشْحِم َعضحَديَّ
، َوَأشْ  ، فََأاَن َأاَنمح ِعْنَدهح فَأََتَصبَّحح « اْبنح َأيب  ِبِشقٍّ َفَجَعَلِّن َبنْيَ َجاِمٍل َوَصاِهٍل َوَأِطيٍط َوَداِئٍس َومحَنقٍّ ، َوأَْنِطقح َفاَل أحقَ بَّحح حح َربح فَأَتَ َقمَّ

ْطَبِة، َويحْشِبعحهح ِذرَاعح اجْلَْفَرِة، ابْ َنةح َأيب َزرٍْع، َومَ  ا ابْ َنةح َأيب َزرٍْع ِمْلءح ِإزَارَِها، َوَصْفرح رَِدائَِها، َزرٍْع، َوَما اْبنح َأيب َزرٍْع َمْضَجعحهح َمَسلُّ الشَّ
ْرِجح َحِديثَ نَ   َوزَْينح  َها، َوَحرْيح َجاَرِِتَا، َجارِيَةح َأيب َزرٍْع، َوَما َجارِيَةح َأيب َزرٍْع اَل َتح ِْلكح ِمريَتَ َنا تَ ْبِثيثًا، َفَخَرَج أَبِيَها، َوزَْينح أحمِّ ا تَ ْفِتيًشا، َواَل ِتح

غحاَلَمنْيِ  أبِحمِّ  َو  هح فَِإَذا   ، َخضح َتْح َواأْلَْوطَابح  ِعْنِدي،  َأْعَورح،  ِمْن  َبَدٍل  لُّ  وَكح فَاْستَ ْبَدْلتح  َوطَلََّقِّن،  َزرٍْع،  أَبحو  فَ تَ َزوََّجَها   َكالصَّْقَرْيِن، 
َسائِ  لِّ  ِمْن كح َوَأْعطَاين   ، ثَِرايًّ نَ َعًما  َوَأْعطَاين  يًّا،  َخطِّ َوَأَخَذ   ، َشرايًّ رَِكَب   ، َسِرايًّ َشاابًّ  »امْ فَ َنَكْحتح  َوقَاَل:  َزْوًجا،  أحمَّ َمٍة  اَي  هِبََذا  َتاِري 

لَّهح فَ َلْم مَيََْلْ َأْصَغَر ِوَعاٍء ِمْن َأْوِعَيِة َأيب َزرٍْع«. قَاَلْت   وَل هللِا »َبْل أَْنَت َزرٍْع، َوِمرِيي َأْهَلِك، َفَجَمْعتح َذِلَك كح : اَي َرسح َعاِئَشةح: ق حْلتح
 َخرْيٌ ِمْن َأيب َزرٍْع« 

رجاله بعضهم رجال الصحيح وبقيتهم وثقهم :  320/  4وقال الهيثمي في مجمع الزوائد    صحيح.:  قال محقق كتاب عشرة النساء   #
 .ابن حبان وغيره وفي بعضهم كالم ال يقدح

َو اْبنح َخِليَفَة، َعْن َأيب َهاشِ   س[* [ ]685]   - 9094 ثَ َنا َخَلٌف َوهح ثَ َنا َأيب قَاَل: َحدَّ ٍم، َعْن  َأْخرَبين ِهاَللح ْبنح اْلَعاَلِء قَاَل: َحدَّ
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأاَل   َبرْيٍ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرسح ْم ِمْن َأْهِل اجْلَنَِّة اْلَودحودح، َسِعيِد ْبِن جح ْم بِِنَساِئكح أحْخرِبحكح

ت َ  ُثحَّ  َزْوِجَها،  بَ ْيَد  َذ  ََتْخح َحَّتَّ  َجاَءْت  أحوِذَيْت،  َأْو  آَذْت  ِإَذا  الَّيِت  َزْوِجَها،  َعَلى  اْلَعؤحودح  َحَّتَّ اْلَولحودح،  غحْمًضا  َأذحوقح  اَل  َوهللِا  قحولح 
 تَ ْرَضى«

 : صحيح.كتاب عشرة النساء قال محقق  #

 حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ 
َو اْبنح َخِليَفَة، َعْن حفص اْبِن َأِخي أَنَ   س[* [ ]686]  -  9102 ثَ َنا َخَلٌف َوهح دح ْبنح محَعاِويََة ْبنح َماِلٍج قَاَل: َحدَّ ِس َأْخرَباََن حمحَمَّ

َد لَِبَشٍر، َوَلْو َصَلَح لَِبَشٍر َأْن  ْبِن َماِلٍك، َعْن أََنٍس قَاَل: قَاَل   ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَل َيْصلححح لَِبَشٍر َأْن َيْسجح َرسح
َها«  َد ِلَزْوِجَها ِمْن ِعَظِم َحقِِّه َعَلي ْ َد لَِبَشٍر أَلََمْرتح اْلَمْرَأَة َأْن َتْسجح  َيْسجح

 : صحيح.قال محقق كتاب عشرة النساء  #
9103  -  [687[ عَ   س[* [  َعْن  َبَة،  عحت ْ َأيب  َعْن  ِمْسَعٌر،  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َأمْحََد  أَبحو  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َغْياَلَن  ْبنح  ودح  حَمْمح اِئَشَة َأْخرَباََن 

: فََأيُّ النَّاِس َأْعَظمح َحقًّا َعَلى قَاَلْت: َسأَْلتح النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َأيُّ النَّاِس َأْعَظمح َحقًّا َعَلى   َها« ق حْلتح اْلَمْرَأِة؟ قَاَل: »َزْوجح
ِل؟ قَاَل: »أحمُّهح«   الرَّجح

 قال البوصيري: إسناده حسن.  #

 حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا 
َو اْبنح َسَلَمَة، َعِن اْبِن َعْجاَلَن، َعِن اْلَمْقربحِيِّ   س[* [ ]688]   -  9105 ٌد َوهح ثَ َنا حمحَمَّ اٍر قَاَل: َحدَّ ، َعْن أَبِيِه،  َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح َبكَّ

مَّ ِإيّنِ أح  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »اللهح َرْيٍح اخْلحَزاِعيِّ قَاَل: قَاَل َرسح  َحّرِجح َحقَّ الضَِّعيَفنْيِ َحقَّ اْلَيِتيِم َوَحقَّ اْلَمْرَأِة« َعْن َأيب شح
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 : حديث حسن.قال محقق كتاب عشرة النساء  #
 مُدَارَاةُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ 

ِليِل،   س[* [ ]689]   -  9107 ، َعْن َأيب السَّ َرْيٍث قَاَل: َأْخرَباََن اْبنح عحَليََّة، َعْن َسِعيٍد اجْلحَرْيِريِّ َعْن ن حَعْيِم   َأْخرَباََن احْلحَسنْيح ْبنح حح
لِ  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اْلَمْرَأَة خح َقْت ِمْن ِضَلٍع، فَِإْن َذَهْبَت ت حَقوِّمحَها َتْكِسْرَها  ْبِن قَ ْعَنٍب، َأنَّ َأاَب َذرٍّ قَاَل: قَاَل َرسح

 َوِإْن َتَدْعَها، فَِإنَّ ِفيَها َأَمًدا َوب حْلَغًة«
رجاله ثقات رجال الصحيح غير ُنعيم بن قعنب، فقد روى له البخاري في "األدب"   (:21339# قال شعيب في تحقيق المسند )

 . والنسائي، ولم يوثقه غير ابن حبان

 مْ تُهْجَرُ كَ 
ثَ َنا َثَ   س[*[ ]690]  -   9117 ِغريَِة قَاَل: َحدَّ َلْيَمانح ْبنح اْلمح ثَ َنا سح ثَ َنا آَدمح قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َخَلٍف قَاَل: َحدَّ ِبٌت اْلب حَناينُّ، َأْخرَباََن حمحَمَّ

هللِا   وِل  َرسح َمَع  َصِفيَّةح  قَاَل: َكاَنْت  َماِلٍك  ْبِن  أََنِس  اْلَمِسرِي، َعْن  يف  فَأَْبطَْأتح  يَ ْوَمَها  َذِلَك  وََكاَن  َسَفٍر،  يف  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى 
َبِطيٍء،   بَِعرٍي  َعَلى  »مَحَْلَتِّن   : َوتَ قحولح تَ ْبِكي  َوِهَي  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  َرسح هللاح فَاْستَ ْقبَ َلَها  َصلَّى  هللِا  ولح  َرسح َعَلْيِه َفَجَعَل   

َها، فَأََبْت ِإالَّ بحَكاًء، فَ َغضَب َرسحولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيهِ  َها وحيحْسِكت ح نَ ي ْ « فَأََتْت َعاِئَشةح   َوَسلََّم مَيَْسحح بَِيَدْيِه َعي ْ َوَسلََّم َوتَ رَْكَها، فَ َقِدْمتح
وِل هللِا َصلَّى هللاح عَ  ، فَ َعَمَدْت َعاِئَشةح ِإىَل َِخَارَِها، وََكاَنْت َصبَ غَْتهح  فَ َقاَلْت: »يَ ْوِمي َهَذا َلِك ِمْن َرسح َلْيِه َوَسلََّم ِإْن أَْنِت َأْرَضْيِتِه َعّنِّ

وِل هللِا َصلَّى هللاح  ولح  َعَلْيِه َوَسلَّ ِبَوْرٍس َوزَْعَفَراٍن، فَ َنَضَحْتهح ِبَشْيٍء ِمْن َماٍء، ُثحَّ َجاَءْت َحَّتَّ قَ َعَدْت ِعْنَد رَْأِس َرسح َم« فَ َقاَل هَلَا َرسح
ولح   هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم احْلَِديَث،  هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما َلِك؟« فَ َقاَلْت: »َذِلَك َفْضلح هللِا ي حْؤتَِيهح َمْن َيَشاءح، فَ َعَرَف َرسح

:  فَ َرِضَي َعْن َصِفيََّة، َواْنطََلَق ِإىَل زَيْ َنَب« ف َ  َقاَل هَلَا: »ِإنَّ َصِفيََّة َقْد َأْعَيا هِبَا بَِعريحَها، َفَما َعَلْيِك َأْن ت حْعِطيَ َها بَِعريَِك« قَاَلْت زَيْ َنبح
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َثاَلثَةَ  وِديََّة؟، فَ َهاَجَرَها َرسح ْعِطَيهح اْليَ هح رٍ »أَتَ ْعَمدح ِإىَل بَِعرِيي فَ ت ح تَ َها، َوَعطََّلْت زَيْ َنبح  َأْشهح ، فَ َلْم يَ ْقَرْب بَ ي ْ

ِر اْلبَ ْيِت، َوأََيَسْت ِمْن َأْن   رِيِر فََأْسَنَدْتهح ِإىَل محَؤخَّ تَ َها، َوَعَمَدْت ِإىَل السَّ ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم،  نَ ْفَسَها، َوَعطََّلْت بَ ي ْ َيَْتِيَ َها َرسح
َنا ِهَي َذاَت   رِيَر َمْوِضَعهح« ف َ فَ بَ ي ْ وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َقْد َدَخَل اْلبَ ْيَت فَ َوَضَع السَّ : اَي  يَ ْوٍم، ِإَذا ِبَوْجِس َرسح َقاَلْت زَيْ َنبح

َها رَ  َرْت ِمْن َحْيَضِتَها اْليَ ْوَم، ِهَي َلَك َفَدَخَل َعَلي ْ وَل هللِا »َجارَِييِت فحاَلنَةح َقْد طَهح َها«َرسح ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َوَرِضَي َعن ْ  سح
 : صحيح.قال محقق كتاب عشرة النساء  #

 الْفَضْلُ فِي ذَلِكَ 
ثَ َنا َحاِِتٌ، َعْن    س[* [ ]691]  -  9140 ثَ َنا َعْبدح هللِا ْبنح َمْسَلَمَة قَاَل: َحدَّ يَ ْعقحوَب ْبِن َعْمٍرو، َأْخرَباََن َعْمرحو ْبنح َمْنصحوٍر قَاَل: َحدَّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعلَ  لُّ َما َصنَ ْعَت ِإىَل َأْهِلَك َعِن الّزِْبرِقَاِن ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْمِرو ْبِن أحَميََّة قَاَل: قَاَل َرسح ْيِه َوَسلََّم: »كح
َو َصَدَقٌة َعَلْيِهمْ  َْتَصرٌ   «فَ هح  خمح

 : صحيح.كتاب عشرة النساء قال محقق  #
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ثَ َنا بَِقيَّةح، َعْن ِبَِرٍي، َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، َعِن اْلِمْقَداِم    س[*[ ]692]  -   9141 ْبِن َمْعِدي َأْخرَباََن َعْمرحو ْبنح عحْثَماَن قَاَل: َحدَّ
َعَلْيِه   هللاح  َصلَّى  هللِا  َرسحوَل  َع  مسَِ أَنَّهح  َلَك  َكِرَب،  َو  فَ هح َوَلَدَك  َأْطَعْمَت  َوَما  َصَدقٌَة،  َلَك  َو  فَ هح نَ ْفَسَك  َأْطَعْمَت  »َما   : يَ قحولح َوَسلََّم 

َو َلَك َصَدَقٌة«  َو َلَك َصَدَقٌة، َوَما َأْطَعْمَت َخاِدَمَك فَ هح  َصَدَقٌة، َوَما َأْطَعْمَت َزْوَجَتَك فَ هح
 : صحيح.قال محقق كتاب عشرة النساء  #

  فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ زَيْنَبَ فِيهِ الْفَضْلُ 
9159  -  [693[ َعْن    * س[ [  ِإْسَرائِيَل،  َعْن  محوَسى،  ْبنح  هللِا  عحبَ ْيدح  َأْخرَباََن  قَاَل:  زََكِرايَّ  ْبنح  اْلَقاِسمح  اْبَن  َأْخرَباََن  يَ ْعِّن  ِإبْ َراِهيَم 

َمْسعحوٍد ِإىَل َرسحوِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه   محَهاِجٍر، َعْن ِإبْ َراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد هللِا قَاَل: اْنطََلَقِت اْمَرَأةح َعْبِد هللِا، َواْمَرَأةح َأيب 
لُّ َواِحَدٍة َتْكتحْم َصاِحبَ تَ َها أَ  وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فَ قحِل: »اْمَرَأََتنِ َوَسلََّم، كح ، ْمَرَها، فَأَتَ َتا احْلحْجَرَة، فَ َقالََتا لِِباَلٍل: ايِت َرسح

ْحَداَهحَا َفْضلح َماٍل، َويف َحْجرَِها بَ نحو َأٍخ هَلَا أَيْ َتاٌم« فَ َقاَلِت اأْلحْخَرى: ِإنَّ َل َفْضَل َماٍل َوَل زَ  ولح وْ إِلِ ٌج َخِفيفح َذاِت اْلَيِد فَ َقاَل َرسح
 هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »هَلحَما ِكْفاَلِن« 

 : حديث حسن.قال محقق كتاب عشرة النساء  #
 ثَوَابُ النَّفَقَةِ عَلَى الزَّوْجَةِ 

َثِّن ِبَِريح ْبنح َسْعٍد، َعْن َخاِلِد َأْخرَبين ِعيَسى ْبنح َأمْحََد   * س[[ ]694]   -   9160 ثَ َنا بَِقيَّةح قَاَل: َحدَّ اْلَعْسَقاَلينُّ، بِبَ ْلٍخ قَاَل: َحدَّ
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما َأْطعَ  َو لَ ْبِن َمْعَداَن، َعِن اْلِمْقَداِم ْبِن َمْعِدي َكِرَب قَاَل: قَاَل َرسح َك َصَدَقٌة، َوَما ْمَت نَ ْفَسَك فَ هح

وَ  َو َلَك َصَدَقٌة، َوَما َأْطَعْمَت َخاِدَمَك فَ هح َو َلَك َصَدقٌَة، َوَما َأْطَعْمَت َوَلَدَك فَ هح  َلَك َصَدَقٌة«  َأْطَعْمَت َزْوَجَتَك فَ هح
 ورجاله ثقات.، وقال: رواه أحمد، 3/119وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"  : صحيح.قال محقق كتاب عشرة النساء  #

 إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ هَلْ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ 
َثِّن اْبنح   س[ [ ]695]   -   9167 ثَ َنا َسِعيٌد قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َأيب قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن يَزِيَد قَاَل: َحدَّ َعْجاَلَن، َعْن    َأْخرَباََن حمحَمَّ

َريْ َرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َخرْيح  َها َعْن َظْهِر ِغًَّن،  زَْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َأيب َصاِلٍح، َعْن َأيب هح  الصََّدَقِة َما َكاَن ِمن ْ
ْفَلى، َواْبَدْأ   : َأْطِعْمِّن،  َواْلَيدح اْلعحْلَيا َخرْيٌ ِمَن اْلَيِد السُّ « تَ قحولح وَل هللِا؟ قَاَل: »اْمَرأَتحَك ِمَّْن تَ عحولح « َفِقيَل: َمْن َأعحولح اَي َرسح مبَْن تَ عحولح

ِّن؟ " : ِإىَل َمْن َترْتحكح َك يَ قحولح : " َأْطِعْمِّن، َواْستَ ْعِمْلِّن َوَوَلدح  َوِإالَّ فَارِْقِّن َخاِدمحَك يَ قحولح
( 10818( باختالف يسير، وأحمد )2534، والنسائي )إال أنه جعل المقطع األخير من قول أبي هريرة  (5355أخرجه البخاري )  #

 .فموقوف –صحيح، وقوله: "امرأتك تقول... الخ" . وقال شعيب في تخريج المسند: واللفظ له
 مُعَانَقَةُ ذِي مَحْرَمٍ 

9191  -  [696[ ْبنح   س[[  َسِعيدح  َثِّن  َحدَّ قَاَل:  أَبِيِه  َعْن  اللَّْيِث،  ْبنح  َعْيبح  شح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َلْيَماَن  سح ْبنح  الرَّبِيعح  َعْبِد  َأْخرَبين   
ٍد َواْنَصَرَف اْلمح  ا َكاَن يَ ْومح أححح ، َعْن َأيب َحازٍِم، َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد قَاَل: َلمَّ وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه الرَّمْحَِن اجْلحَمِحيُّ وَن َعْن َرسح ْشرِكح

بَ عحوهَنحْم اِبْلَماِء، فَ  وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأْصَحاِبِه يَ ت ْ ا َلِقَيْت َوَسلََّم، َخَرَج النَِّساءح ِإىَل َرسح َكاَنْت فَاِطَمةح ِفيَمْن َخَرَج، فَ َلمَّ
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وَل هللِا َصلَّى هللاح عَ  ا رََأْت َذِلَك َأَخَذْت  َرسح مح، فَ َلمَّ ْرَحهح اِبْلَماِء فَ يَ ْزَدادح الدَّ ًئا ِمْن َحِصرٍي، َلْيِه َوَسلََّم اْعتَ نَ َقْتهح َوَجَعَلْت تَ ْغِسلح جح َشي ْ
مح   . فََأْحَرقَ ْتهح اِبلنَّاِر َفَكَمَدْتهح َحَّتَّ َلَصَق اِبجْلحْرِح، َواْسَتْمَسَك الدَّ

 (، وليس فيه موضع الشاهد.5721وأخرجه اإلمام البخاري ) : صحيح.عشرة النساء قال محقق كتاب  #
 دُخُولُ الْمُخَنَّثِ عَلَى النِّسَاءِ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عُرْوَةَ فِي الْخَبَرِ فِي ذَلِكَ 

ثَ َنا مَحَّادح ْبنح َسَلَمَة، َعْن ِهَشاِم  َأْخرَبين ِهاَللح ْبنح  *س[ [ ]697]  - 9204 َهاِل قَاَل: َحدَّ اجح ْبنح اْلِمن ْ ثَ َنا احْلَجَّ اْلَعاَلِء قَاَل: َحدَّ
وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َدَخَل بَ يْ  َنٌَّث فَ َقاَل: اَي َت أحمِّ َسَلَمةَ ْبِن عحْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن عحَمَر ْبِن َأيب َسَلَمَة، َأنَّ َرسح ، َوِعْنَدَها خمح

َا ت حقْ  ولح هللِا َصلَّى َعْبَد هللِا ْبَن َأيب أحَميََّة، َلْو َقْد فَ َتْحَت الطَّاِئَف َلَقْد أحرِيتحَك اَبِديََة ِبْنَت َغْياَلَن، فَِإهنَّ ِبلح أبَِْرَبٍع، َوتحْدِبرح بَِثَماٍن، قَاَل َرسح
ْم َهَذا«هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: » ْل َعَلْيكح  اَل َيْدخح

 .رجاله رجال الصحيحوقال الهيثمي في مجمع الزوائد:  : صحيح.قال محقق كتاب عشرة النساء  #
 مَا ذُكِرَ فِي النِّسَاءِ 

ثَ َنا   س[* [ ]698]  -  9212 ٌد قَاَل: َحدَّ ثَ َنا حمحَمَّ اٍر قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َبشَّ ثح َأْخرَباََن حمحَمَّ ْعتح َذرًّا، َيحَدِّ ْعَبةح، َعِن احْلََكِم، قَاَل: مسَِ شح
نَّ َأْكثَ رح َأْهِل النَّاِر« فَ َقاَلِت َعْن َواِئِل ْبِن َمَهانََة، َعِن اْبِن َمْسعحوٍد، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ِللنَِّساِء َتَصدَّ  ْقَن، فَِإنَّكح

نَّ تحْكِثْرَن اللَّْعَن َوَتْكفحْرَن اْلَعِشرَي« اْمَرَأٌة: اَي   وَل هللِا ِفيَم؟ َأْو ملَ؟ َأْو ِِبَ؟ قَاَل: »ِإنَّكح  َرسح
 : صحيح.قال محقق كتاب عشرة النساء  #

ْفَيانح قَاَل: َحِفْظَناهح ِمْن    س[* [ ]699]   -   9213 ثَ َنا سح دح ْبنح َمْنصحوٍر قَاَل: َحدَّ ثح َعْن َواِئِل َأْخرَباََن حمحَمَّ َعهح ِمْن َذرٍّ َيحَدِّ َمْنصحوٍر مسَِ
ْقَن اَي َمْعَشَر النِّ  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َتَصدَّ نَّ َأْكثَ رح  ْبِن َمَهانََة، َعْن َعْبِد هللِا قَاَل: قَاَل َرسح ، فَِإنَّكح نَّ ِليِّكح َساِء، َوَلْو ِمْن حح

نَّ تحْكِثْرَن اللَّْعَن َوتَ َأْهِل النَّاِر فَ َقالَ  وَل هللِا قَاَل: »أِلَنَّكح  ْكفحْرَن اْلَعِشرَي« ِت اْمَرَأٌة لَْيَسْت ِمْن ِعْلَيِة النَِّساِء« َوملَ َذِلَك اَي َرسح
 : صحيح.قال محقق كتاب عشرة النساء  #

 ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي رَجَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ 
َثِّن َأيب، َعْن قَ َتاَدَة، َعْن يَزِ   * س[ [ ]700]  -  9221 ثَ َنا محَعاذح ْبنح ِهَشاٍم قَاَل: َحدَّ يَد ْبِن َعْبِد  َأْخرَباََن نحَصرْيح ْبنح اْلَفَرِج قَاَل: َحدَّ

ْعتح َنِبَّ هللِا َصلَّى هللاح  رِي، َعْن ِعْمَراَن ْبِن َحِصنٍي قَاَل: مسَِ خِّ : »َعامَّةح َأْهِل النَّاِر النَِّساءح« هللِا ْبِن الشِّ  َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قحولح
 (: صحيح.3970# قال األلباني في صحيح الجامع )

ثَ نَ   س[* [ ]701]  -   9223 ثَ َنا مَحَّادح ْبنح َسَلَمَة قَاَل: َحدَّ َلْيَمانح ْبنح َحْرٍب قَاَل: َحدَّ ثَ َنا سح بحو َجْعَفٍر ا أَ َأْخرَباََن أَبحو َداوحَد قَاَل: َحدَّ
نَّا َمَع َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص يف َحجٍّ َأْو َعْمَرٍة، ف َ  َزمْيََة ْبِن ََثِبٍت قَاَل: كح ، َعْن عحَمارََة ْبِن خح نَّا مبَرِّ الظَّْهَراِن ِإَذا ََنْنح اِبْمَرَأٍة اخْلَْطِميُّ ا كح َلمَّ

وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يف يف َهْوَدِجَها َواِضَعًة َيَدَها َعَلى َهْوَدِجَها، فَ لَ  نَّا َمَع َرسح ْعَب َوَدَخْلَنا َمَعهح فَ َقاَل: كح ا نَ َزَل َدَخَل الشِّ مَّ
رَ  فَ َقاَل  َوالّرِْجَلنْيِ  َقاِر  اْلِمن ْ َأمْحَرح  َأْعَصمح،  غحَراٌب  ِفيَها  ِبِغْراَبٍن َكِثرٍي  ََنْنح  فَِإَذا  اْلَمَكاِن،  هللاِ َهَذا  ولح  »اَل سح َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى   

لح اجْلَنََّة ِمَن النَِّساِء ِإالَّ َكَقْدِر َهَذا اْلغحَراِب َمَع َهِذِه اْلِغْراَبِن«  َيْدخح
 إسناده صحيح.  (:17770# قال شعيب في تحقيق المسند )
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 بَرَكَةُ الْمَرْأَةِ 
ثَ َنا يَزِيدح قَاَل: َأْخرَباََن مَحَّاٌد، َعِن اْبِن سَ   س[* [ ]702]  -   9229 دح ْبنح ِإمْسَاِعيَل ْبِن ِإبْ َراِهيَم قَاَل: َحدَّ حمحَمَّ ْخرَبََة، َعِن  َأْخرَبين 

ٍد، َعْن َعاِئَشَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َأْعَظمح النِّسَ  نَّ َمئحونًَة« اْلَقاِسِم ْبِن حمحَمَّ  اِء بَ رََكًة أَْيَسرحهح
 : حديث حسن.قال محقق كتاب عشرة النساء  #
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 كِتَابُ الزِّينَةِ 
 الرُّخْصَةُ فِي السِّيَرَاءِ لِلنِّسَاءِ 

ثَ َنا بَِقيَّةح ْبنح  س[* [ ]703]  -  9508 ، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا عحبَ ْيدح هللِا ْبنح عحَمَر،  َأْخرَباََن َسِعيدح ْبنح َعْمٍرو احلِْْمِصيُّ اْلَولِيِد، قَاَل: َحدَّ
ْن يَ َرى اِبْلَقزِّ َواحلَْ   رِيِر ِللنَِّساِء أبًَْسا«. َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن عحَمَر، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم »أَنَّهح مَلْ َيكح

 محْنَكٌر ِمْن َحِديِث عحبَ ْيِد هللِا ْبِن عحَمرَ قَاَل َل أَبحو َعْبِد الرَّمْحَِن: َهَذا * 
 لُبْسُ الْحَرِيرِ 

ْبنِ   س[[ ]704]  -  9511 َعبَّاِد  ْبنح  دح  حمحَمَّ َوَأْخرَباََن   ، َعِديٍّ َأيب  اْبنح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َبْصِريٌّ،  يَزِيَد  ْبنح  َعْمرحو  قَاَل:    َأْخرَباََن  آَدَم، 
  ، َعِديٍّ َأيب  اْبنح  ثَ َنا  صَ َحدَّ هللِا  ولح  َرسح قَاَل  الزَُّبرْيِ، فَ َقاَل:  اْبنح  َخطَبَ َنا  قَاَل:  ْبِن َكْعٍب،  َخِليَفَة  َعْن  وٍن،  َمْيمح ْبِن  َجْعَفِر  لَّى هللاح َعْن 

نْ َيا اَل يَ ْلَبْسهح يف اْْلِخَرِة، َوَمْن مَلْ يَ ْلَبْسهح يف اْْل  ْم َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن لَِبَس احْلَرِيَر يف الدُّ هح }َولَِباسح ِل اجْلَنََّة«، قَاَل هللاح:  ِخَرِة مَلْ َيْدخح
 [.  23ِفيَها َحرِيٌر{ ]احلج: 

 (.5833# أخرجه البخاري بشطره األول )
ثَ َنا ََيََْي يَ ْعِّن اْبَن    س[* [ ]705] -  9534 ، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح عحْثَماَن ْبِن َأيب َصْفَواَن اْلَبْصِريُّ الث ََّقِفيُّ َسِعيٍد، قَاَل:  َأْخرَباََن حمحَمَّ

ٌد َعْن َأيب َسِعيٍد، َعِن النَِّبِّ  ْعَبةح، َعْن قَ َتاَدَة، َعْن َأيب َداوحَد، َكَذا، قَاَل حمحَمَّ ثَ َنا شح َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: »َمْن لَِبَس احْلَرِيَر   َحدَّ
نْ َيا مَلْ يَ ْلَبْسهح يف اْْلِخَرِة، َوِإْن َدَخَل اجْلَنََّة لَِبَسهح َأْهلح اجْلَنَِّة َومَلْ يَ ْلَبْسهح«،    يف الدُّ

رَّاجح قَاَل لََنا أَبحو َعْبِد الرَّمْحَِن: َهَذا َخطَأٌ، َوالصََّوابح َداوح  *  دح السَّ
ْعَبةح، َعْن قَ َتاَدَة، َعْن َداوحدَ   س[* [ ]706]   - 9535 ثَ َنا شح ثَ َنا أَبحو َداوحَد، قَاَل: َحدَّ اٍر، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َبشَّ رَّاِج،  َأْخرَباََن حمحَمَّ  السَّ

، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه  نْ َيا مَلْ يَ ْلَبْسهح يف اْْلِخَرِة« َعْن َأيب َسِعيٍد اخْلحْدِريِّ  َوَسلََّم، قَاَل: »َمْن لَِبَس احْلَرِيَر يف الدُّ
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، داود السراج، لم يرو عنه غير قتادة، قال ابُن :  (11179)  قال شعيب في تخريج المسند#  

 "الثقات"، وباقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخين.المديني: مجهول ال أعرفه، وذكره ابُن حبان في 
ْعَبةح، َعْن قَ َتاَدَة، َعْن َداوحدَ   س[* [ ]707]   -  9536 ثَ َنا شح ثَ َنا َشَبابَةح، قَاَل: َحدَّ رَّاِج،  َأْخرَبين ِإبْ َراِهيمح ْبنح يَ ْعقحوَب، قَاَل: َحدَّ  السِّ

، قَاَل: »َمْن   ْعَبةح: قَاَل ِهَشاٌم: ِإنَّ قَ َتاَدَة رََفَع َذا إِ َعْن َأيب َسِعيٍد اخْلحْدِريِّ نْ َيا مَلْ يَ ْلَبْسهح يف اْْلِخَرِة«، قَاَل شح ىَل لَِبَس احْلَرِيَر يف الدُّ
 النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم. 

، قَاَل: حَ   س[*[ ]708]  -  9537 ْيَسابحوِريُّ ْعَبةح، َعْن قَ َتاَدَة،  َأْخرَباََن َسِعيدح ْبنح اْلَفَرِج الن َّ ثَ َنا شح ثَ َنا ََيََْي ْبنح َأيب بحَكرْيٍ، قَاَل: َحدَّ دَّ
ْعَبةح: َوَأْخرَبين ِهَشاٌم، وََكاَن َأْصَحَب َلهح ِمّنِّ إِ  رَّاِج، َعْن َأيب َسِعيٍد، قَ ْوَلهح، قَاَل شح  نَّهح َكاَن يَ ْرفَ عحهح ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعْن َداوحَد السَّ

 َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
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َثِّن َأيب، َعْن قَ َتاَدَة، َعنْ   س[*[ ]709]  -  9538 ثَ َنا محَعاذح ْبنح ِهَشاٍم، قَاَل: َحدَّ  َداوحَد  َأْخرَباََن عحبَ ْيدح هللِا ْبنح َسِعيٍد، قَاَل: َحدَّ
رَّاِج، َعْن َأيب َسِعيٍد، َأنَّ َنِبَّ هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوسَ  نْ َيا مَلْ يَ ْلَبْسهح يف اْْلِخَرِة، َوِإْن َدَخَل اجْلَنََّة  السَّ لََّم، قَاَل: »َمْن لَِبَس احْلَرِيَر يف الدُّ

 لَِبَسهح َأْهلح اجْلَنَِّة َومَلْ يَ ْلَبْسهح« 
 . رجاله ثقات رجال الصحيح غير داود السراج(: 4849# قال شعيب في تخريج صحيح ابن حبان )

 لُبْسِ الدِّيبَاجِ النَّهْيُ عَنْ  
ثَ َنا مَحَّادح ْبنح َسَلَمَة، َعْن أََنِس ْبنِ   س[* [ ]710]   -   9543 ، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َعفَّانح َلْيَماَن، قَاَل: َحدَّ ِسريِيَن،    َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح سح

بِثَ ْوِب ِدي َجاَء  َحاِجٍب  ْبَن  َأنَّ عحطَارَِد  َحْفَصَة،  َعْن  ُِمَْلٍز،  َأيب  َرسحوَل َعْن  اَي  َلَك  َأْشرَتِيَهح  َأاَل   : عحَمرح فَ َقاَل  هح ِكْسَرى،  ِإايَّ َباٍج َكَساهح 
هح َمْن اَل َخاَلَق َلهح« َا يَ ْلَبسح  هللِا؟ قَاَل: »ِإُنَّ

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن الظاهر أن فيه انقطاعاا،   :(26469)  قال شعيب في تخريج المسند#  
 سماعاا من حفصة، ولعله لم يدركها.  -وهو اَلحُق بُن ُحَميد  -فإنهم لم يذكروا ألبي مجلز

 صِفَةُ جُبَّةِ رَسُولِ اهللِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
َشْيٌم، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك، َعْن َعطَاٍء،  َأْخرَبين أَبحو    س[* [ ]711]   -  9547 ثَ َنا هح َرْيٌج، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا سح ، قَاَل: َحدَّ َبْكِر ْبنح َعِليٍّ

بٌَّة ِمْن طَيَ َعْن َأيب َأمْسَاَء َمْوىَل أحمِّ َسَلَمَة، َعْن أحمِّ َسَلَمَة، قَاَلْت: َكاَن ِللنَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم  َها ِديَباٌج ِكْسَرَواينُّ،  جح  اِلَسٍة لَِبنَ ت ح
َوابُ #  ْحَمِن: َلْيَس َهَذا َمْحُفوظاا، َوالَِّذي َقْبَلُه الصَّ  َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ
 صحيح.  :(26989) قال شعيب في تخريج المسند# 

 النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ 
، قَا  * س[[ ]712]  -   9577 ثَ َنا اللَّْيثح َعْيِب ْبِن اللَّْيِث، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكِم، َعْن شح ثَ َنا َأْخرَبين حمحَمَّ َل: َحدَّ

وَل َخاِلدح ْبنح يَزِيَد، َعْن َسِعيِد ْبِن َأيب ِهاَلٍل، َعْن ََيََْي ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َماِلٍك، َعْن اْبِن َعبْ  َا َأْخرَبَْتهح " َأنَّ َرسح ِد هللِا، َعْن َعاِئَشَة، َأهنَّ
ْم ِإلَْيِه الَِّذي يحْشِبعحَها ِبَزْعَفَرانٍ هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ي حْرِسلح ثَِيابَهح: َقِميَصهح، َورَِداَءهح، َوِإزَارَهح ِإىَل بَ ْعِض َأْهِلِه، فَ  هح  َأَحب ُّ

 الْبُرُودُ 
ثَ َنا الصَّْعقح ْبنح َحْزٍن، قَ   س[*[ ]713]   -  9581 ، قَاَل: َحدَّ َبانح ثَ َنا َشي ْ ، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َأْخرَبين أَبحو َبْكِر ْبنح َعِليٍّ اْلَمْرَوِزيُّ اَل: َحدَّ

بَ ْيٍش، عَ  َهاِل ْبِن َعْمٍرو، َعْن ِزرِّ ْبِن حح َناينُّ، َعِن اْلِمن ْ اٍل، قَاَل:  َعِليُّ ْبنح احْلََكِم اْلب ح َثِّن َصْفَوانح ْبنح َعسَّ ِن اْبِن َمْسعحوٍد، قَاَل: َحدَّ
َو يف اْلَمْسِجِد محتَِّكٌئ َعَلى ب حْرٍد َلهح َأمْحٍَر«  وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َوهح  »أَتَ ْيتح َرسح

 قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. #

 لُبْسُ الْقَمِيصِ 
ثَ َنا َعْبدح اْلَمِلِك، َعْن َأيب الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبرٍ   * س[[ ]714]  -   9586 ثَ َنا يَ ْعَلى، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل:  َأْخرَباََن أَبحو َداوحَد، قَاَل: َحدَّ

ا َماَت َعْبدح هللِا ْبنح أحيبٍَّ اْبنح َسلحوٍل أََتى ابْ نحهح النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقالَ  وَل هللِا، ِإنََّك ِإْن مَلْ َتَْتِِه مَلْ يَ َزْل ي حَعريَّْ هِبَا،  َلمَّ : اَي َرسح



203 
 

فَ ت َ  ْفَرتِِه  حح ِمْن  أحْخرَِج  ُثحَّ  تحْدِخلحوهح«  َأْن  قَ ْبَل  »َأاَل  فَ َقاَل:  ْفَرَتهح،  حح َأْدَخلحوهح  َقْد  فَ َوَجَدهح  َوأَْلبَ فََأََتهح  َقَدِمِه،  ِإىَل  قَ ْرنِِه  ِمْن  َعَلْيِه  َسهح َفَل 
 َقِميَصهح 

 حديث صحيح، وإسناده على شرط مسلم(: 14986# قال شعيب في تخريج المسند )

 مَوْضِعُ الْإِزَارِ 
ْعَبةح، َعِن اأْلَْشَعِث ْبِن    س[* ِت  [ ]715]   -  9602 ثَ َنا شح ثَ َنا َخاِلٌد، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َعْبِد اأْلَْعَلى، قَاَل: َحدَّ َلْيٍم،  َأْخرَباََن حمحَمَّ سح

: »اْرَفْع ثَ ْوَبَك، فَِإنَّ  َو يَ قحولح ي، أَنَّهح َكاَن اِبْلَمِديَنِة فَِإَذا هح ، َعْن َعمِّ ثح يِت َتحَدِّ ْعتح َعمَّ َو  قَاَل: مسَِ ، فَِإَذا هح هح أَتْ َقى َوأَبْ َقى«، فَ َنَظْرتح
َا ِهَي ب ح  : ِإُنَّ ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ قحْلتح اِق  َرسح ْرَدٌة َمْلَحاءح، فَ َقاَل: »َأَما َلَك يفَّ أحْسَوٌة«، فَ َنَظْرتح فَِإَذا ِإزَارحهح ِإىَل ِنْصِف السَّ

" 
 فإنها ال تعرف -وهو ابن سليم أبي الشعثاء-إسناده ضعيف من أجل عمة أشعث (: 23086# قال شعيب في تخريج المسند )

ثَ َنا  َأْخرَباََن َعْمرحو   س[* ِت [ ]716]  -  9603 َو ثَِقٌة، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا هَبْزح ْبنح َأَسٍد، قَاَل: أَبحو َعْبِد الرَّمْحَِن: َوهح ْبنح يَزِيَد، قَاَل: َحدَّ
َها، أَنَّهح َكاَن اِبْلَمِديَنِة ميَْ  ثح َعْن َعمِّ يِت، َتحَدِّ ْعتح َعمَّ َلْيٍم، قَاَل: مسَِ ْعَبةح، َعِن اأْلَْشَعِث ْبِن سح ٌل قَاَل: »اْرَفْع ِإزَاَرَك، فَِإنَّهح ِشي فَِإَذا  شح رَجح

َا هِ  وَل هللِا، ِإُنَّ : اَي َرسح ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ قحْلتح َي ب حْرَدٌة َمْلَحاءح، قَاَل: »َأَما َلَك يفَّ أَبْ َقى َوأَتْ َقى«، فَ َنَظْرتح فَِإَذا َرسح
اقِ أحْسَوٌة«، فَ َنَظْرتح فَِإَذا ِإزَارحهح    َعَلى ِنْصِف السَّ

ث َ   [* سِت  [ ]717]   -   9604 ثَ َنا أَبحو النَّْضِر، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ وِسيُّ ِد ْبِن َساَلٍم الطََّرسح ، َأْخرَباََن َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح حمحَمَّ َبانح َنا َشي ْ
يِت، َعْن َعمِّ َأيب   ثَ ْتِّن َعمَّ ٌل َشابٌّ َأْعَرايبٌّ، َوَقْد َأْرَخْيتح ِإزَاِري  َعْن َأْشَعَث، قَاَل: َحدَّ عحبَ ْيِد ْبِن َخاِلٍد، قَاَل: َقِدْمتح اْلَمِديَنَة َوَأاَن رَجح

ٌل ِمْن َخْلِفي َفذََكَر ََنَْوهح   فَ َلِحَقِّن رَجح
 الِاخْتِلَافُ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِيهِ 

اٌج، َعْن يحونحَس، َعْن َأيب ِإْسَحاَق،  َأْخرَبين َعْبدح هللِا ْبنح حمحَ   س[* [ ]718]  -   9605 ثَ َنا َحجَّ ، قَاَل: َحدَّ يِصيُّ ِد ْبِن ََتِيٍم اْلِمصِّ مَّ
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَعَضَلِة َساِقي، فَ َقاَل: »اتَّزِ  َنا َأْسَفَل مِ َعِن اْلرَبَاِء ْبِن َعاِزٍب، قَاَل: َأَخَذ َرسح ْن َعَضَلٍة، فَِإْن ْر ِإىَل َها هح

» زَاِر يف اْلَكْعَبنْيِ  أَبَ ْيَت َفاَل َحقَّ ِلإْلِ
 إِسْبَالُ الْإِزَارِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِنيَ لِخَبَرِ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ فِي ذَلِكَ 

ثَ َنا ِهَشاٌم، َعْن ََيََْي ْبِن َأيب َكِثرٍي، َعْن َأيب  َأْخرَباََن ِإمْسَاِعيلح ْبنح    س[*[ ]719]  -  9623 ثَ َنا َخاِلٌد، قَاَل: َحدَّ َمْسعحوٍد، قَاَل: َحدَّ
ٌل، ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه   َثِّن رَجح ْم، قَاَل: َحدَّ ثَ هح ولح هللِا َصلَّى َوَسلََّم، قَاَل: قَالَ َجْعَفٍر، َأنَّ َعطَاَء ْبَن َيَساٍر، َحدَّ  َرسح

ٍل محْسِبٍل ِإزَارَهح«   هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّهح اَل ت حْقَبلح َصاَلةح رَجح
 -وهو األنصاري المدني -إسناده ضعيف لجهالة أبي جعفر (:16628# قال شعيب في تخريج المسند )

 مَنِ بْنِ يَعْقُوبَ فِيهِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِنيَ لِخَبَرِ عَبْدِ الرَّحْ 
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، َعْن َأيب َعْمٍرو، َعْن ََيََْي، َعْن يَ ْعقحوَب ْبِن ِإبْ رَ   *س[[ ]720]  -  9626 ثَ َنا اْلَولِيدح ودح ْبنح َخاِلٍد، قَاَل: َحدَّ اِهيَم،  َأْخرَباََن حَمْمح
َريْ َرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه   ْؤِمِن ِإىَل َعَضَلِة َساِقِه، ُثحَّ ِإىَل ِنْصِف َساِقِه، ُثحَّ ِإىَل َكْعِبِه، َوَما ََتْتَ َعْن َأيب هح  َوَسلََّم، قَاَل: »ِإْزرَةح اْلمح

زَاِر يف النَّاِر«   اْلَكْعَبنْيِ ِمَن اإْلِ
 . صحيح  (:7857# قال شعيب في تخريج المسند )

9627  -  [721[ ثَ َنا  َأْخرَباََن    *س[ [  َحدَّ قَاَل:  اِج،  احْلَجَّ ْبنح  وِس  اْلقحدُّ َعْبدح  ِغريَِة  اْلمح أَبحو  َأْخرَباََن  قَاَل:  َمْنصحوٍر،  ْبنح  ِإْسَحاقح 
َريْ َرَة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى   دح ْبنح ِإبْ َراِهيَم، َعْن َأيب هح ثَ َنا حمحَمَّ ، َعْن ََيََْي، قَاَل: َحدَّ ْسِلِم« َوَساَق هللاح َعَليْ اأْلَْوزَاِعيُّ ِه َوَسلََّم، قَاَل: »ِإْزرَةح اْلمح

 احْلَِديثَ 
 . صحيح  (:7857# قال شعيب في تخريج المسند )

ثَ َنا َعِليُّ ْبنح َمْعَبٍد، قَاَل:    * س[ [ ]722]   -   9635 ثَ َنا عحبَ ْيدح هللِا َأْخرَبين َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكِم، قَاَل: َحدَّ َحدَّ
ْجِمِر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن عحَمَر   قَاَل: قَاَل َرسحولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه  ْبنح َعْمٍرو، َعْن زَْيٍد، َعِن اْلَعاَلِء ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن ن حَعْيٍم اْلمح

ْؤِمِن ِإىَل أَْنَصاِف َساِقهِ  َنهح َوَبنْيَ اْلَكْعَبنْيِ َما َأْسَفَل ِمَن اْلَكْعَبنْيِ يف النَّاِر َمْن َجرَّ ثَِيابَ   َوَسلََّم: »ِإْزرَةح اْلمح َناٌح ِفيَما بَ ي ْ هح لَْيَس َعَلْيِه جح
َلًة مَلْ يَ ْنظحِر هللاح ِإلَْيِه«  ي ْ  خح

ثَ َنا يَزِيدح  س[* [ ]723]  -  9639 دح ْبنح َعْبِد اْلَمِلِك، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َداوحدح، َعْن َأيب قَ ْزَعَة، َعِن  َأْخرَباََن حمحَمَّ  ْبنح زحرَْيٍع، قَاَل: َحدَّ
زَاِر يف النَّاِر« اأْلَْسَقِع ْبِن اأْلَْسَلِع، َعْن مَسحَرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: »َما ََتَْت اْلَكْعَبنْيِ    ِمَن اإْلِ

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير األسقع بن األسلع، فمن رجال  (:20098# قال شعيب في تخريج المسند )
 النسائي، وهو ثقة.

 ذُيُولُ النِّسَاءِ 
9650   -   [724[ مَ   س[* [  ثَ َنا  َحدَّ قَااَل:   ، َمْشِقيُّ الدِّ َصاِلٍح  ْبنح  َومحَعاِويَةح  ويفُّ،  اْلكح َحِكيٍم  ْبِن  عحْثَماَن  ْبنح  َأمْحَدح  ْبنح  َأْخرَباََن  اِلكح 

يِق، َعِن ا دِّ ، َعْن َأيب الصِّ يِّ ثَ َنا َمْسعحودح ْبنح َسْعٍد، َعْن محَطرٍِّف، َعِن اْلَعمِّ ْبِن عحَمَر، َعْن عحَمَر قَاَل: " ذََكَر ِنَساءح  ِإمْسَاِعيَل قَاَل: َحدَّ
: »يحَذيِّْلَن ِشرْبًا«، ق حْلَن فَِإنَّ ِشرْبًا َقِليٌل ََتْرحجح النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِللنَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َما يحَذيِّْلَن ِمَن الثَِّياِب، قَالَ 

 . زَاَد محَعاِويَةح قَاَل: َفِذرَاعٌ ِمْنهح اْلَعْورَةح 
 اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِنيَ لِخَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي ذَلِكَ 

دح ْبنح َسلَ   س[* [ ]725]   -  9669 ثَ َنا حمحَمَّ دح ْبنح َوْهٍب احْلَرَّاينُّ، قَاَل: َحدَّ َثِّن أَبحو َعْبِد الرَِّحيِم َخاِلدح  َأْخرَبين حمحَمَّ َمَة، قَاَل: َحدَّ
، َعْن َأيب ِإْسَحاَق، َعْن َأيب اأْلَْحَوِص، َعِن اْبنِ  اِب اْلَمكِّيُّ َثِّن َعْبدح اْلَوهَّ ولح هللِا ْبنح َأيب يَزِيَد، قَاَل: َحدَّ  َمْسعحوٍد قَاَل: " هَنَى َرسح

َماِء َشيْ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم عَ  َنهح َوَبنْيَ السَّ ونح بَ ي ْ لح بِثَ ْوٍب اَل َيكح ، فََأمَّا اللِّْبَسَتاِن: فََأْن ََيَْتِبَ الرَّجح ٌء، َوتحِصيبح َمذاِكريَهح ْن لِْبَسَتنْيِ
ذح جبََوانِِبِه فَ َيَضعحهح َعَلى َمْنِكَبهح فَ تحْدَعى  ، َوَأْن يَ ْلَبَس ثَ ْواًب َواِحًدا َيَْخح اءح " اأْلَْرضح  تِْلَك الصَّمَّ

 التَّصَاوِيرُ 
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ثَ ْتِّن   س[[ ]726]   -  9707 ٍد قَاَل: َحدَّ حمحَمَّ ثَ َنا يَزِيدح قَاَل: َأْخرَباََن ِهَشاٌم، َعْن  َلْيَماَن، قَاَل: َحدَّ  َدقْ َرةح أحمُّ َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح سح
ْؤِمِننَي َعاِئَشَة فَ َرَأْت َعَلى امْ  نَّا َنطحوفح َمَع أحمِّ اْلمح َرَأٍة ب حْرًدا ِفيِه َتْصِليٌب فَ َقاَلْت: اْطَرِحيِه فَِإنَّ النَِّبَّ َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن أحَذيْ َنَة، قَاَلْت: كح

 َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا رََأى ََنَْو َهَذا َقَضَبهح " 
 »َلْم َيُكْن َيْتُرُك ِفي َبْيِتِه َشْيئاا ِفيِه َتَصاِليُب ِإالَّ َنَقَضُه«( بلفظ 5952# هو عند البخاري )

 أَمْرُ بِالِاسْتِكْثَارِ مِنَ النِّعَالِ الْ 
9718   -  [727[ اْلَقَوارِيِريُّ   [* سِت  [  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َعِليٍّ  ْبنح  َبْكِر  أَبحو  ثَ َنا   َأْخرَبين  َحدَّ قَاَل:  الزَُّبرْيِيُّ  َأمْحََد  أَبحو  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل: 

: " رَأَْيتح النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه وَ  َرْيٍث، يَ قحولح َع َعْمَرو ْبَن حح ْن مسَِ ، َعْن َأيب ِإْسَحاَق، َعمَّ ْفَيانح ،  سح  َسلََّم يحَصلِّي يف نَ ْعَلنْيِ خَمْصحوفَ َتنْيِ
َواُب الَِّذي َيِليهِ  َقاَل َأُبو # ْحَمِن: َهَذا َخَطٌأ، َوالصَّ  َعْبِد الرَّ

 . حديث صحيح لغيره دون قوله: مخصوفين، وهذا إسناد ضعيف (:18736قال شعيب في تخريج المسند )# 
9719   -  [728[ َعمَّ   [* سِت  [  يُّ  دِّ السُّ ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  ْفَيانح  سح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  ََيََْي  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  اٍر  َبشَّ ْبنح  دح  حمحَمَّ َع َأْخرَباََن  مسَِ ْن 

َرْيٍث قَاَل: »رَأَْيتح النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يحَصلِّي يف نَ ْعَلنْيِ خَمْصحوفَ َتنْيِ   « َعْمَرو ْبَن حح
يِّ قَاَل: َأْخرَبين   [* سِت  [ ]729]  -  9720 دِّ ، َعِن السُّ ْفَيانح ثَ َنا سح ثَ َنا َعْبدح الرَّمْحَِن، َحدَّ اٍر، َحدَّ دح ْبنح َبشَّ َع   َأْخرَباََن حمحَمَّ َمْن مسَِ

وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يحَصلِّي  َرْيٍث قَاَل: »رَأَْيتح َرسح « َعْمَرو ْبَن حح  يف نَ ْعَلنْيِ خَمْصحوفَ َتنْيِ
 اتِّخَاذُ الْخَادِمِ وَالْمَرْكَبِ 

9726   -   [730[ اجْلح   س[* [  َسِعيٍد  َعْن  َسَلَمَة،  ْبنح  مَحَّادح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  محْسِلٍم  ْبنح  َعفَّانح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َداوحَد  أَبحو  ،  َأْخرَباََن  َرْيِريِّ
، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح عَ َعْن َأيب َنْضَرَة، َعْن   نْ َيا َخاِدٌم َعْبِد هللِا ْبِن َمَوَلَة، َعْن ب حَرْيَدَة اأْلَْسَلِميِّ ْم ِمَن الدُّ َلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َيْكِفي َأَحدَكح

 َوَمرَْكٌب« 
حديث محتمل للتحسين بشاهده، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد هللا    (:23043قال شعيب في تخريج المسند )#  

 . بن َمَوَلة الُقَشيري، فقد تفرد بالرواية عنه أبو نضرة
 الرُّكُوبُ عَلَى جُلُودِ النُّمُورِ 

َباَركِ [ ]731]   -   9732 ثَ َنا َعِليُّ ْبنح اْلمح ثَ َنا ََيََْي ْبنح َكِثرٍي، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ َثَّنَّ دح ْبنح اْلمح ، َعْن ََيََْي، قَاَل:  س[ َأْخرَباََن حمحَمَّ
، َعْن َأيب مِحَّانَ  َثِّن أَبحو َشْيٍخ اهْلحَناِئيُّ وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يف اْلَكْعَبِة، َحدَّ   ، َأنَّ محَعاِويََة َعاَم َحجَّ َُجََع نَ َفًرا ِمْن َأْصَحاِب َرسح

وِر؟« قَالح  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َصَفِف النُّمح ْم اِبهلِل، َهْل هَنَى َرسح  نَ َعْم، قَاَل: َوَأاَن َأْشَهدح وا: فَ َقاَل هَلحْم: »َنَشْدتحكح
اٍد قَاَل: حَ [ ]732]  -  9733 ثَ َنا َحْربح ْبنح َشدَّ َثِّن َعْبدح الصََّمِد قَاَل: َحدَّ َثَّنَّ قَاَل: َحدَّ دح ْبنح اْلمح ثَ َنا ََيََْي ْبنح  س[ َأْخرَباََن حمحَمَّ دَّ

َثِّن أَبحو َشْيٍخ، َعْن َأِخيِه مِحَّ  اَن َأنَّ محَعاِويََة َعاَم َحجَّ َُجََع نَ َفًرا ِمْن َأْصَحاِب َرسحوِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يف َأيب َكِثرٍي قَاَل: َحدَّ
وِر؟ ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َصَفِف النُّمح ْم اِبهلِل، َهْل هَنَى َرسح « « قَالحوا: »نَ عَ اْلَكْعَبِة، فَ َقاَل: »أَْنشحدحكح  ْم« قَاَل: »َوَأاَن َأْشَهدح

عَ [ ]733]  -  9734 ثَ َنا شح اِب ْبنح َسِعيٍد قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َعْبدح اْلَوهَّ َعْيِب ْبِن ِإْسَحاَق قَاَل: َحدَّ َعْيبح ْبنح شح ْيٌب قَاَل:  س[ َأْخرَبين شح
قَا َأيب َكِثرٍي  ْبنح  ََيََْي  َثِّن  َحدَّ قَاَل:  اأْلَْوزَاِعيُّ  ثَ َنا  ِمَن َحدَّ نَ َفًرا  َفَدَعا  محَعاِويَةح  َحجَّ  قَاَل:  مِحَّانح  َثِّن  َحدَّ قَاَل:  َشْيٍخ  أَبحو  َثِّن  َحدَّ َل: 
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وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم   ْم اِبهلِل َأمَلْ َتْسَمعحوا َرسح دحكح وِر؟«اأْلَْنَصاِر يف اْلَكْعَبِة، فَ َقاَل: »أَْنشح مَّ   هَنَى َعْن َصَفِف النُّمح قَالحوا: »اللهح
 »  نَ َعْم«، قَاَل: »َوَأاَن َأْشَهدح

9735  -  [734[ َحدَّ [  قَاَل:  ََيََْي  َعْن   ، اأْلَْوزَاِعيِّ َعِن  ِبْشٍر،  ْبنح  عحَمارَةح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  اْلَفَرِج  ْبنح  نحَصرْيح  َأْخرَبين  أَبحو  س[  َثِّن 
َثِّن مِحَّانح   ْم اِبهلِل، َأمَلْ َتْسَمعحواِإْسَحاَق قَاَل: َحدَّ دحكح وَل هللِا   قَاَل: َحجَّ محَعاِويَةح َفَدَعا نَ َفًرا ِمَن اأْلَْنَصاِر يف اْلَكْعَبِة، فَ َقاَل: »أَْنشح َرسح

مَّ نَ َعْم«، قَاَل: »َوَأاَن َأْشَهدح  وِر؟« قَالحوا: »اللهح َهى َعْن َصَفِف النُّمح  « َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ن ْ
َثِّن ََيََْي ْبنح َأيب َكِثرٍي  [ ]735]   -   9736 َثِّن أَبحو  س[ َأْخرَباََن اْلَعبَّاسح ْبنح اْلَولِيِد، َعْن عحْقَبَة، َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ قَاَل: َحدَّ قَاَل: َحدَّ

َثِّن أَبحو ُجحَّاٍز قَاَل: َحجَّ محَعاِويَةح َفَدَعا نَ َفًرا ِمَن ا وَل هللِا ِإْسَحاَق قَاَل: َحدَّ مح هللَا: َأمَلْ َتْسَمعحوا َرسح دحكح أْلَْنَصاِر يف اْلَكْعَبِة فَ َقاَل: " أَْنشح
 » مَّ نَ َعْم« قَاَل: »َوَأاَن َأْشَهدح وِر؟ " قَالحوا: »اللهح َهى َعْن َصَفِف النُّمح  َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ن ْ

دح ْبنح عَ [ ]736]   -   9737 ثَ َنا ََيََْي س[ َأْخرَبين حمحَمَّ َف قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َعْبدح هللِا ْبنح يحوسح ْبِد هللِا ْبِن َعْبِد الرَِّحيِم اْلرَبِْقيُّ قَاَل: َحدَّ
َثِّن مححَْرانح قَالَ  َثِّن ََيََْي ْبنح َأيب َكِثرٍي، قَاَل َحدَّ َثِّن اأْلَْوزَاِعيُّ قَاَل: َحدَّ ِويَةح َفَدَعا نَ َفًرا ِمَن اأْلَْنَصاِر يف : َحجَّ محَعاْبنح مَحَْزَة قَاَل: َحدَّ

َهى َعنْ  وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ن ْ ْم اِبهلِل، َأمَلْ َتْسَمعحوا َأنَّ َرسح دحكح مَّ نَ َعْم«،  اْلَكْعَبِة فَ َقاَل: »أَْنشح وِر؟« قَالحوا: »اللهح  َصَفِف النُّمح
 »  قَاَل: »َوَأاَن َأْشَهدح

»َهْل َتْعَلُموَن َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  ( في المجتبى بلفظ:  1794الستة السابقة رواها اإلمام النسائي )  األحاديث#  
صحيح، وهذا إسناد ضعيف حديث  وقال شعيب في تخريج المسند )(:    .َنَهى َعْن َكَذا َوَكَذا، َوَعْن ُرُكوِب ُجُلوِد النُُّموِر؟«، َقاُلوا: َنَعمْ 

 ... الضطراب يحيى بن أبي كثير فيه
ثَ َنا يَزِيدح ْبنح َهارحوَن قَاَل: َأْخرَباََن َشرِيٌك، َعْن َأيب فَ ْرَوَة، َعِن ا[ ]737]  -  9738 حلََْسِن قَاَل:  س[ َأْخرَباََن أَبحو َداوحَد، قَاَل: َحدَّ

حمحَ  ِإيّنِ  فَ َقاَل:  النَّاَس  محَعاِويَةح  مسَِ َخَطَب  قحوين  َفَصدِّ ِمْنهح  ْعتحْم  مسَِ َوَسلََّم، َفَما  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  ِمْن َرسحوِل  ْعتحهح  مسَِ ِبَِديٍث  ْم  ثحكح ْعتح دِّ
ْعَنا قَالَ  َهَب ِإالَّ محَقطًَّعا«، قَالحوا: مسَِ وا الذَّ : »اَل تَ ْلَبسح وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قحولح وَر مَلْ  َرسح : »َمْن رَِكَب النُّمح ْعتحهح يَ قحولح : َومسَِ
َعِة«، قَالحوا: مَلْ َنْسَمْع فَ َقالَ  ت ْ َهى َعِن اْلمح ْعتحهح يَ ن ْ ْعَنا قَاَل: »َومسَِ  : بَ َلى، َوِإالَّ َفَصَمَتاَتْصَحْبهح اْلَماَلِئَكةح«، قَالحوا: مسَِ
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 ذِكْرُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ 
9743 -  [738[ َهْيلٍ *  سي[[  ْبنح كح َسَلَمةح  َثِّن  َحدَّ قَاَل:  ْفَيانح  سح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  ََيََْي  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َعِليٍّ  ْبنح  َعْمرحو  ثَ َنا  َعْن  َحدَّ  ،

َوَسلََّم   َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  َرسحولح هللِا  قَاَل: َكاَن  أَبِيِه  َعْن  أَبْ َزى،  ْبِن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  ْبِن  هللِا  ِفْطَرِة  َعْبِد  َعَلى  »َأْصَبْحَنا  قَاَل:  َأْصَبَح  ِإَذا 
ٍد، َوِملَِّة أَبِيَنا ِإبْ َراِهيَم َحِنيًفا محْسِلًما، َومَ  ْخاَلِص، َوِديِن نَِبيَِّنا حمحَمَّ ْساَلِم، وََكِلَمِة اإْلِ ارٍ اإْلِ دح ْبنح َبشَّ ْشرِِكنَي« َخاَلَفهح حمحَمَّ  ا َأاَن ِمَن اْلمح

 .إسناده صحيح على شرط الشيخين(: 15360ج المسند )# قال شعيب في تخري
َهْيٍل، َعْن َذرٍّ، َعِن    * سي[[ ]739]   - 9744 ْفَياَن، َعْن َسَلَمَة ْبِن كح ثَ َنا ََيََْي، َعْن سح اٍر قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َبشَّ اْبِن َعْبِد َأْخرَباََن حمحَمَّ

ٍد، َوِملَّ الرَّمْحَِن ْبِن أَبْ َزى، َعْن أَبِيِه َأنَّ النَِّبَّ  ْخاَلِص، َوِديِن نَِبيَِّنا حمحَمَّ ِة أَبِيَنا   َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َأْصَبْحَنا َعَلى اْلِفْطَرِة َواإْلِ
ْشرِِكنَي«  ِإبْ َراِهيَم َحِنيًفا محْسِلًما، َوَما َأاَن ِمَن اْلمح

 .على شرط الشيخينإسناده صحيح (: 15360# قال شعيب في تخريج المسند )
ا  * سي[[ ]740]  - 9745 َعِن  َذرٍّ،  َعْن  َسَلَمَة،  َعْن  ْعَبةح،  شح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  ٌد  حمحَمَّ ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  اٍر  َبشَّ ْبنح  دح  حمحَمَّ َعْبِد  َأْخرَباََن  ْبِن 

وَ  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  َرسحوَل  َأنَّ  أَبِيِه:  َعْن  أَبْ َزى،  ْبِن  وََكِلَمِة الرَّمْحَِن  ْساَلِم،  اإْلِ ِفْطَرِة  َعَلى  َأْصَبْحَنا   " قَاَل:  َأْصَبَح  ِإَذا  َسلََّم َكاَن 
ٍد، َوَعَلى ِملَِّة أَبِيَنا ِإبْ َراِهيَم َحِنيًفا محْسِلًما، َوَما َكاَن ِمَن  ْخاَلِص، َوَعَلى ِديِن نَِبيَِّنا حمحَمَّ ْشرِِكنيَ اإْلِ  "اْلمح

 .إسناده صحيح على شرط الشيخين(: 15360د )# قال شعيب في تخريج المسن
دِ   *سي[ [ ]741]   - 9746 ْخَتاِر، َعْن حمحَمَّ ْبِن    َعْن َأمْحََد ْبِن عحْثَماَن ْبِن َحِكيٍم، َعْن َبْكِر ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن ِعيَسى ْبِن اْلمح

َلى، َعْن َسَلَمَة، َعْن َسِعيِد   ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن أَبْ َزى، َعْن أَبِيِه ِبهِ َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيب لَي ْ
 مَا لِمَنْ قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاهللِ " 

9757 -   [742[ َعْمرِ   سي[ [  َعْن  بَ ْلٍج،  َأيب  َعْن  ْعَبةح،  شح َأْخرَبين  قَاَل:  اٌج  َحجَّ ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  احلََْسِن  ْبنح  ِإبْ َراِهيمح  ْبِن  َأْخرَبين  و 
َك َكِلَمًة ِمنْ  وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " أاَل أحَعلِّمح َريْ َرَة َعْن َرسح وٍن، َعْن َأيب هح َة  َمْيمح  َكْنٍز ِمْن ََتِْت اجْلَنَِّة؟ اَل َحْوَل َواَل ق حوَّ

: َأْسَلَم َعْبِدي َواْسَتْسَلَم ".    ِإالَّ اِبهلِل، يَ قحولح
صحيح دون قوله: "من تحت العرش"، وهذا إسناد حسن، أبو بلج هذا حسن الحديث، (: 7966# قال شعيب في تخريج المسند )
 وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

 وْع  آخَرُ نَ 
َثِّن َعْبدح هللِا بْ *  سي[ [ ]743]  -9765 ثَ َنا َسِعيٌد قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن يَزِيَد، َعْن أَبِيِه قَاَل: َحدَّ حمحَمَّ نح اْلَولِيِد،  َأْخرَباََن 

َجرْيََة، َعْن أَبِيِه، َعْن  وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َدَعا َسْلَماَن اخْلَرْيِ فَ َقاَل: َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن حح َريْ َرَة، َأنَّ َرسح َأيب هح
، َوَتْدعحو هبِِ  مَّ ِإيّنِ َأْسأَلحَك  نَّ يف اللَّْيِل َوالن َّ " إنَّ َنِبَّ هللِا يحرِيدح َأْن مَيَْنَحَك َكِلَماٍت َتْسَأهلححنَّ الرَّمْحََن، َوتَ ْرَغبح ِإلَْيِه ِفيِهنَّ َهاِر قحِل: اللهح

بَ عحهح َفاَلٌح، َوَرمْحٌَة ِمْنَك، َوَعاِفَيًة َوَمْغِفرَ  لحٍق َحَسٍن، َوجَنَاًحا يَ ت ْ ًة يف ِإميَاٍن، َوِإميَااًن يف خح  ًة ِمْنَك، َوِرْضَوااًن " ِصحَّ
 إسناده ضعيف (: 8272# قال شعيب في تخريج المسند )

 ذَلِكَ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثَوَابُ مَنْ قَالَ  
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َلْيَماَن ْبنِ   سي[[ ]744]  -9768 َعْبِد    َأْخرَباََن يحونحسح ْبنح َعْبِد اأْلَْعَلى، َعِن اْبِن َوْهٍب قَاَل: َأْخرَبين اللَّْيثح ْبنح َسْعٍد، َعْن سح
وَل هللِا َصلَّى هللاح الرَّمْحَِن، َعِن اْلَقاِسِم، َمْوىَل َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن يَزِيَد ْبِن محَعاِويَ  َو يف َأْرِض الرُّوِم: ِإنَّ َرسح َة، َعْن َأيب أَيُّوَب، أَنَّهح قَاَل َوهح

ْلكح َوَلهح احلَْ  لِّ شَ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن قَاَل غحْدَوًة: اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح، َوْحَدهح اَل َشرِيَك َلهح، َلهح اْلمح َو َعَلى كح ، َوهح ْيٍء َقِديٌر َعْشَر ْمدح
َوَأَجا رِقَاٍب،  َعْشِر  ِبَقْدِر  َلهح  نَّ  وَكح َسيَِّئاٍت،  َعْشَر  َعْنهح  َوحَمَا  َحَسَناٍت،  َعْشَر  َلهح  هللاح  قَاهَلَا  َمرَّاٍت، َكَتَب  َوَمْن  ْيطَاِن،  الشَّ ِمَن  هللاح  رَهح 

 َعِشيًَّة َكاَن َلهح ِمْثلح َذِلَك " 
 أصله في الصحيحين بألفاظ أخرى. #

 ثَوَابُ مَنْ قَالَهَا مُخْلِصًا بِهَا رُوحُهُ، مُصَدِّقًا بِهَا قَلْبُهُ لِسَانَهُ 
دح    س[* [ ]745]   - 9772 َثِّن حمحَمَّ َثِّن َوْبٍر قَاَل: َحدَّ ثَ َنا أَبحو َعاِصٍم قَاَل: َحدَّ ْبنح َعْبِد هللِا َأْخرَبين ِإبْ َراِهيمح ْبنح يَ ْعقحوَب قَاَل: َحدَّ

َوَسلَّ  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  النَِّبِّ  َأْصَحاِب  ِمَن  َلنْيِ  رَجح َع  مسَِ أَنَّهح  َعاِصٍم:  ْبِن  يَ ْعقحوَب  َعْن  وٍن،  َمْيمح هللاح ْبِن  َصلَّى  هللِا  َرسحوَل  َعا  مسَِ َأهنَّحَما  َم، 
: اَل ِإلَ  : " َما قَاَل َعْبٌد َقطُّ لِّ َشْيٍء َقِديٌر،  َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قحولح َو َعَلى كح ، َوهح ْلكح َوَلهح احْلَْمدح َه ِإالَّ هللاح، َوْحَدهح اَل َشرِيَك َلهح، َلهح اْلمح

َماِء َحَّتَّ يَ ْنظحَر هللاح إِ  قًا هِبَا قَ ْلبحهح ِلَسانَهح، ِإالَّ فحِتَق َلهح أَبْ َوابح السَّ هح، محَصدِّ ِْلًصا هِبَا رحوحح قَّ ِلَعْبٍد َنَظَر هللاح ِإلَْيِه َأْن ي حْعِطَيهح ىَل قَائِِلَها، وَ خمح حح
ْؤَلهح "   سح

، وَلَا حَوْلَ  إِلَّا اهللُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اهللُ ثَوَابُ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اهللُ، وَاهللُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اهللُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَا إِلَهَ  

 وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاهللِ " 
ثَ َنا َجْعَفٌر يَ ْعِّن ابْ  *سي[ [ ]746]  -9773 ثَ َنا زَْيدح ْبنح َعِليٍّ قَاَل: َحدَّ ِغريَةح ْبنح َعْبِد الرَّمْحَِن قَاَل: َحدَّ َن ب حْرقَاَن، َعْن  َأْخرَبين اْلمح

، َعْن َأََب َصاِلٍح، َعْن َأيب   وِل هللِا َصلَّى هللاح َغرْيِ َواِحٍد، اْبِن ِبْشٍر، َوَغرْيِِه، َعْن َأيب ِإْسَحاَق اهْلَْمَداينِّ َريْ َرَة، يَ ْرَفعح احْلَِديَث ِإىَل َرسح هح
،َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن قَاَل: اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح، َوهللاح َأْكرَبح، اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح َوْحَدهح اَل َشرِي ْلكح َوَلهح احْلَْمدح  َك َلهح، اَل ِإلََه ِإالَّ هللاح، َلهح اْلمح
نَّ ََخًْسا أبََِصاِبِعِه، ُثحَّ قَاَل: َمْن قَ  هح َة ِإالَّ اِبهلِل، يَ ْعِقدح َلٍة َأْو يف َشْهٍر ُثحَّ َماَت يف اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح، َواَل َحْوَل َواَل ق حوَّ اهَلحنَّ يف يَ ْوٍم َأْو لَي ْ

َلِة، َأْو يف َذِلَك ا ْهِر، غحِفَر َلهح َذنْ بحهح ".  َذِلَك اْليَ ْوِم، َأْو يف تِْلَك اللَّي ْ  لشَّ
ريب  :  2/181في تاريخ بغداد    الخطيب البغدادي . وقال الحافظ  صحيح لغيره (:  3481قال العالمة األلباني في صحيح الترغيب )

 .جداا، لم أكتبه إال من هذا الوجه

 مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَتَشَهَّدُ 
ْعَبةح، َعِن احْلََكِم، عَ   س[[ ]747]   -  9783 ثَ َنا شح ثَ َنا يَزِيدح ْبنح زحرَْيٍع قَاَل: َحدَّ ِن اْبِن َأيب  َأْخرَباََن ِإمْسَاِعيلح ْبنح َمْسعحوٍد قَاَل: َحدَّ

اًل ي حَؤذِّ  َع رَجح َلى، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن رَبِيَعَة: َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم مسَِ نح يف َسَفٍر قَاَل: " هللاح َأْكرَبح هللاح َأْكرَبح قَاَل النَِّبُّ َصلَّى لَي ْ
ولح اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح« قَاَل: َأْشَهدح َأنَّ حمحَمَّ هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »هللاح َأْكرَبح هللاح َأْكرَبح« قَاَل: َأْشَهدح َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح قَاَل: »َأْشَهدح َأْن   ًدا َرسح

ولح هللِا« ًدا َرسح  هللِا قَاَل: »َأْشَهدح َأنَّ حمحَمَّ
 .665 هو في المجتبى مع اختالف في لفظه برقم #
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9784-  [748[ َعْن    *سي[ [  َعْمٍرو،  َعْن  َوْهٍب،  اْبنح  َأْخرَبين  قَاَل:  فَ َرٍج  ْبنح  أْصَبغح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َمْنصحوٍر  ْبنح  َعْمرحو  َأْخرَباََن 
َف ْبنِ  ثَهح، َعْن َعْوِن ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن يحوسح ِد هللِا ْبِن َساَلٍم، َعْن أَبِيِه قَاَل:   َعبْ َسِعيِد ْبِن َأيب ِهاَلٍل: َأنَّ ََيََْي ْبَن َعْبِد الرَّمْحَِن، َحدَّ

: َأْشَهدح أَ  اًل يف اْلَواِدي يَ قحولح َع رَجح وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم مسَِ َنَما ََنْنح َنِسريح َمَع َرسح ولح هللِا بَ ي ْ ًدا َرسح ْن اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح، َوَأنَّ حمحَمَّ
ولح هللِا َصلَّ  ْرِك« فَ َقاَل َرسح ، اَل َيْشَهدح هِبَا َأَحٌد ِإالَّ بَِرَئ ِمَن الشِّ  ى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َوَأاَن َأْشَهدح

د   (:8272# قال شعيب في تخريج المسند ) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة يحيى بن عبد الرحمن الثقفي، فقد تفرَّ
 بالرواية عنه سعيد بن أبي هالل، وتساهل ابن حبان فذكره في "ثقاته". 

 مَا يَقُولُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ 
ثَ َنا أَبحو ن حَعْيٍم قَالَ َأْخرَباََن عَ   * سي[[ ]749] -  9786 َلْيَماَن قَاَل: َحدَّ ْجٍر قَاَل: َأْخرَباََن َشرِيٌك، َوَأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح سح :  ِليُّ ْبنح حح

النَِّبُّ  قَاَل: َكاَن  رَاِفٍع  َأيب  َعْن   ، احْلحَسنْيِ ْبِن  َعِليِّ  َعْن  هللِا،  عحبَ ْيِد  ْبِن  َعاِصِم  َعْن  َشرِيٌك،  ثَ َنا  صَ َحدَّ َع   مسَِ ِإَذا  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  لَّى 
، اأْلََذاَن قَاَل ِمْثَل َما يَ قحولح قَاَل: فَِإَذا بَ َلَغ: َحيَّ َعَلى الصَّاَلِة، َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح قَاَل: »اَل َحْوَل   َة ِإالَّ اِبهلِل« َواللَّْفظح ِلَعِليٍّ َواَل ق حوَّ

ْر: َحيَّ َعَلى اْلفَ  ، َرَواهح َعْن َعاِصِم ْبِن عحبَ ْيِد هللِا، َعِن اْبِن َعْبِد هللِا ْبِن احْلَاِرِث، عَ َومَلْ َيْذكح ْفَيانح الث َّْوِريُّ ِن احْلَاِرِث  اَلِح، َخاَلَفهح سح
 أَبِيهِ 

ولضعف صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك: وهو ابن عبد هللا النخعي،    (:23866# قال شعيب في تخريج المسند )
لم   -وهو ابن علي بن أبي طالب- عاصم بن عبيد هللا: وهو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب، والنقطاعه، فإن علي بن الحسين  

 يدرك أبا رافع. 
، َعْن عَ   *سي[[ ]750]   -  9787 ثَ َنا سحْفَيانح ثَ َنا َعْبدح الرَّمْحَِن قَاَل: َحدَّ اٍر قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َبشَّ حمحَمَّ اِصِم ْبِن عحبَ ْيِد هللِا، َأْخرَباََن 

عَ  َن، ََنَْوهح  َعِن اْبِن َعْبِد هللِا ْبِن احْلَاِرِث، َعْن أَبِيِه قَاَل: َكاَن َرسحولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا مسَِ َؤذِّ  اْلمح
 كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ثَ َنا َداوحدح ْبنح قَ ْيٍس، َعْن ن حَعيْ   سي[][  751]  - 9792 ثَ َنا اْبنح َأيب فحَدْيٍك قَاَل: َحدَّ َلْيَماَن قَاَل: َحدَّ ِم ْبِن  َأْخرَباََن َحاِجبح ْبنح سح
وَل هللِا، َكْيَف نحَصلِّي َعَلْيَك؟ قَاَل: " َريْ َرَة قَاَل: ق حْلَنا: اَي َرسح ْجِمِر، َعْن َأيب هح ٍد َوَعَلى آِل   َعْبِد هللِا اْلمح مَّ َصلِّ َعَلى حمحَمَّ قحولحوا: اللهح

ٍد، َكَما َصلَّْيَت َعَلى ِإبْ َراِهيَم َوآِل ِإبْ َراِهيَم، ِإنََّك محَِ  ٍد َوَعَلى آِل حمحَمَّ ٍد، َواَبِرْك َعَلى حمحَمَّ اَلمح َكَما َقْد َعِلْمتحْم " حمحَمَّ  يٌد ُمَِيٌد، َوالسَّ
 (. 982)# رواه أبو داود بنحوه 

9796 -   [752[ حمحَ   * س[ [  َعْن  َعْوٍن،  اْبنح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  زحرَْيٍع  اْبنح  َو  َوهح يَزِيدح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َمْسَعَدَة  ْبنح  َْيدح  محح ْبِن  َأْخرَباََن  ِد  مَّ
وَل هللِا، َقْد َعِلْمَنا َكْيَف التَّْسِليمح َعَلْيَك، َفَكْيَف اِبلصَّاَلِة؟ قَاَل: " قحولحوا:    ِسريِيَن، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ِبْشٍر قَاَل: قَالحوا: اَي َرسح

ٍد، َكَما اَبرَْكَت َعلَ  مَّ اَبِرْك َعَلى حمحَمَّ ٍد، َكَما َصلَّْيَت َعَلى آِل ِإبْ َراِهيَم، اللهح مَّ َصلِّ َعَلى حمحَمَّ  ى آِل ِإبْ َراِهيَم " اللهح
 # مرسل. 

 لَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشْدِيدُ فِي تَرْكِ الصَّ 
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ثَ َنا أَبحو َداوحَد، َعْن يَزِيدَ   *سي[ [ ]753]  -9803 وٍف قَاَل: َحدَّ َوْيِد ْبِن َمْنجح  ْبِن ِإبْ َراِهيَم،  َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن َعِليِّ ْبِن سح
وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َما َجَلَس   قَ ْوٌم َُمِْلًسا فَ تَ َفرَّقحوا َعْن َغرْيِ َصاَلٍة َعَلى النَِّبِّ َعْن َأيب الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبٍر: َأنَّ َرسح

 َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِإالَّ تَ َفرَّقحوا َعَلى أَْننَتِ ِمْن رِيِح اجْلِيَفِة« 
 ثَوَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

9806 -   [754[ حمحَ   * سي[[  اخْلحَراَساينُّ َأْخرَباََن  محْسِلٍم  ْبنح  ِغريَةح  اْلمح َو  َوهح َسَلَمَة  أَبحو  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َداوحَد  َأيب  َعْن   ، َثَّنَّ اْلمح ْبنح  دح  ،  مَّ
، َوَمْن َصلَّى َعَليَّ َعْن َأيب ِإْسَحاَق، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك: َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َمْن ذحِكْرتح ِعْندَ  هح فَ ْليحَصلِّ َعَليَّ

 َمرًَّة َصلَّى هللا َعَلْيِه َعْشًرا« 
 .صحيح(: 6246# قال األلباني في صحيح الجامع )

9809 -   [755[ عحَمرْيٍ   * سي[ [  ْبِن  َسِعيِد  َعْن  َسِعيٍد،  اْبنح  َو  َوهح َسِعيٍد  َعْن  وَِكيٌع،  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َرْيٍث  حح ْبنح  احْلحَسنْيح    َأْخرَباََن 
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َصلَّى َعلَ  ، َعْن أَبِيِه وََكاَن َبْدِرايًّ قَاَل: قَاَل َرسح ِْلًصا ِمْن قَ ْلِبِه،  يَّ اأْلَْنَصاِريِّ  ِمْن أحمَّيِت َصاَلًة خمح

َعْنهح َعْشَر َسيَِّئاٍت« َخاَلَفهح أَبحو    َصلَّى هللا َعَلْيِه هِبَا َعْشَر َصَلَواٍت، َورَفَ َعهح هِبَا َعْشَر َدرََجاٍت، وََكَتَب َلهح هِبَا َعْشَر َحَسَناٍت، َوحَمَا
هِ أحَساَمَة مَحَّادح ْبنح أحَساَمَة، َروَ   اهح َعْن َسِعيِد ْبِن َسِعيٍد، َعْن َسِعيِد ْبِن عحَمرْيٍ، َعْن َعمِّ

 (: ضعيف.5198# قال األلباني في ضعيف الجامع )
9810 -   [756[ َسعِ   * سي[ [  ْبِن  َسِعيِد  َعْن  أحَساَمَة،  أَبحو  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َرْيٍب  أَبحو كح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  ََيََْي  ْبنح  زََكِرايَّ  َعْن  َأْخرَبين  يٍد، 

ولح هللِا صَ  ِه َأيب ب حْرَدَة ْبِن نَِياٍر قَاَل: قَاَل َرسح  لَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: َفذََكَر ََنَْوهح َسِعيِد ْبِن عحَمرْيِ ْبِن عحْقَبَة ْبِن نَِياٍر، َعْن َعمِّ
 ضعيف بهذا التمام(: 5141) السلسلة الضعيفة# قال األلباني في 

 مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ 
ْعَبَة، َعْن َمْنصحوٍر، َعْن َأيب اْلَفْيِض، َعْن َأيب   * سي[[ ]757] -  9825 َسنْيِ ْبِن َمْنصحوٍر، َعْن ََيََْي ْبِن َأيب بحَكرْيٍ، َعْن شح   َعْن حح

الَِّذي   ّلِِلَِّ  »احْلْمدح  قَاَل:  اخْلَاَلِء،  ِمَن  َخَرَج  ِإَذا  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  النَِّبُّ  قَاَل: َكاَن  َوَعافَاين«  أَ َذرٍّ  اأْلََذى  َعّنِّ   ْذَهَب 
اًل يَ ْرَفعح احْلَِديَث ِإىَل َأيب َذرٍّ.  * سي[[ ]758]   -   9826 ْعتح رَجح ْعبَة، َعْن َمْنصحوٍر، قَاَل: مسَِ .   َوَعْن ب حْنَداٍر، َعْن غحْنَدٍر، َعْن شح

قَ ْولحهح:  . 
، وَ   * سي[ [ ]759]   -   9827 ْفَياَن، َعْن  َوَعْن ب حْنَداٍر، َعِن اْبِن َمْهِديٍّ ِد ْبِن ِبْشٍر، ِكاَلَهحَا َعْن سح َلْيَماَن، َعْن حمحَمَّ َعْن َأمْحََد ْبِن سح

، َعْن َأيب َذرٍّ. . . قَ ْولحهح   َمْنصحوٍر، َعْن َأيب َعِليٍّ اأْلَْزِديِّ
 مَا يَقُولُ إِذَا تَوَضَّأَ 

ْعتح َعبَّا  *سي[ [ ]760]   - 9828 َلْيَماَن قَاَل: مسَِ ْعَتِمرح يَ ْعِّن اْبَن سح ثَ َنا اْلمح دح ْبنح َعْبِد اأْلَْعَلى قَاَل: َحدَّ ًدا يَ ْعِّن اْبَن َأْخرَباََن حمحَمَّ
وَل هللِا صَ  : قَاَل أَبحو محوَسى: أَتَ ْيتح َرسح ْعتح َأاَب ُِمَْلٍز، يَ قحولح : مسَِ لَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َوتَ َوضََّأ، َفَسِمْعتحهح َيْدعحو  َعبَّاِد ْبِن َعْلَقَمَة يَ قحولح

: اَي َنِبَّ هللاِ  ْع َل يف َداِري، َواَبِرْك َل يف ِرْزِقي« قَاَل: فَ قحْلتح مَّ اْغِفْر َل َذْنِب، َوَوسِّ : »اللهح ْعتحَك َتْدعحو ِبَكَذا وََكَذا يَ قحولح ، َلَقْد مسَِ
 َن ِمْن َشْيٍء؟« قَاَل: »َوَهْل تَ رَكْ 
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 حديث حسن لغيره  (:19574# قال شعيب في تخريج المسند )
 مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ وَضُوئِهِ 

9829-  [761[ عْ   *سي[ [  شح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  اَن  َغسَّ أَبحو  ْبنح َكِثرٍي  ََيََْي  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َكِن  السَّ ْبِن  ِد  حمحَمَّ ْبنح  ََيََْي  قَاَل:  َأْخرَباََن  َبةح 
ثَ َنا أَبحو َهاِشٍم، َعْن َأيب ُِمَْلٍز، َعْن قَ ْيِس ْبِن عحَباٍد، َعْن َأيب َسِعيٍد َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح   َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن تَ َوضََّأ فَ َقاَل:  َحدَّ

يف َرقٍّ  ِتَب  ِإلَْيَك، كح َوأَتحوبح  َأْستَ ْغِفرحَك  أَْنَت،  ِإالَّ  ِإَلَه  اَل  َأْن  َأْشَهدح  َوِبَْمِدَك  مَّ،  اللهح ْبَحاَنَك  يَ ْوِم سح ِإىَل  يحْكَسْر  فَ َلْم  ِبطَاَبٍع  طحِبَع   ُثحَّ 
     اْلِقَياَمِة "

َواُب َمْوُقوٌف، َخاَلَفُه ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر َفَوَقَفُه،  # ْحَمِن: َهَذا َخَطٌأ، َوالصَّ  َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ
ْعَبةح، َعْن َأيب َهاِشٍم قَاَل: مسَِ   * سي[[ ]762]   - 9830 ثَ َنا شح ٌد قَاَل: َحدَّ ثَ َنا حمحَمَّ اٍر قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َبشَّ ْعتح َأاَب ُِمَْلٍز،  َأْخرَباََن حمحَمَّ

ثح َعْن قَ ْيِس ْبِن عحَباٍد، َعْن َأيب َسِعيٍد قَ ْوَلهح.    َيحَدِّ
ْحَمِن: َوَكَذِلَك َرَواُه ُسْفَياُن ْبُن َسِعيِد ْبِن َمْسُروٍق الثَّْوِريُّ  #  َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ

 مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ 
، َعْن َأيب   سي[ [ ]763]   - 9839 ، َعِن اْبِن َعْجاَلَن، َعْن َسِعيٍد اْلَمْقربحِيِّ ثَ َنا اللَّْيثح َبةح ْبنح َسِعيٍد قَاَل: َحدَّ َريْ َرَة:  َأْخرَباََن ق حتَ ي ْ  هح

َريْ َرَة، اْحَفْظ ِمّنِّ اثْ نَ َتنْيِ أحوِصيَك هِبَِما: ِإَذا َدَخْلتَ  اْلَمْسِجَد َفَصلِّ َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه   َأنَّ َكْعَب اأْلَْحَباِر قَاَل: " اَي َأاَب هح
َصلَّ  النَِّبِّ  َعَلى  َفَصلِّ  اْلَمْسِجِد  ِمَن  َخَرْجَت  َوِإَذا  َرمْحَِتَك،  أَبْ َواَب  َل  افْ َتْح  مَّ  اللهح َوقحِل:  مَّ َوَسلََّم،  اللهح َوقحِل:  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاح  ى 

ْيطَ   اِن ".  اْحَفْظِّن ِمَن الشَّ
َريْ َرَة َعْن كَ  ، َعْن أبيه، َعْن َأيب هح  ْعبٍ َخاَلَفهح اْبنح َأيب ِذْئٍب، َرَواهح َعْن َسِعيِد ْبِن َأيب َسِعيٍد اْلَمْقربحِيِّ

، َعْن  َأْخرَباََن ِعيَسى ْبنح ِإبْ َراِهيَم، َعِن اْبِن َوْهٍب، َعِن اْبِن َأيب ِذْئٍب، َعْن َسِعيِد ْبِن    سي[[ ]764]   - 9840 َأيب َسِعيٍد اْلَمْقربحِيِّ
ْمسح َواَل َغرَ  َريْ َرَة: َأنَّ َرسحوَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َما طََلَعِت الشَّ َعِة«   أَبِيِه، َعْن َأيب هح َبْت َعَلى يَ ْوٍم َخرْيٍ ِمْن يَ ْوِم اجْلحمح

َنا َكْعٌب فَ َقاَل أَبحو هح  َعِة اَل ي حَواِفقحَها محْؤِمٌن يح ُثحَّ َقِدَم َعَلي ْ ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َساَعًة يف يَ ْوِم اجْلحمح َصلِّي َيْسَألح َريْ َرَة: َوذََكَر َرسح
ًئا ِإالَّ َأْعطَاهح قَاَل َكْعٌب: َصَدَق َوالَِّذي َأْكَرَمهح، َوِإيّنِ قَاِئٌل َلَك اثْ نَ َتنْيِ َفاَل ت َ  َما: ِإَذا َدَخْلَت اْلَمْسِجَد َفَسلِّْم َعَلى النَِّبِّ هللَا َشي ْ ْنَسهح

النَِّبِّ  َعَلى  َفَسلِّْم  َخَرْجَت  َوِإَذا  َرمْحَِتَك،  أَبْ َواَب  َل  افْ َتْح  مَّ  اللهح َوقحِل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  مَّ َصلَّى  اللهح َوقحِل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح   َصلَّى 
ْيطَاِن  اْحَفْظِّن ِمنَ    الشَّ

اِك ْبِن عُ   # حَّ ْحَمِن: اْبُن َأِبي ِذْئٍب َأْثَبُت ِعْنَدَنا ِمْن ُمَحمَِّد ْبِن َعْجاَلَن َوِمَن الضَّ ، َوَحِديُثُه َأْوَلى َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ ْثَماَن ِفي َسِعيٍد اْلَمْقُبِريِ 
َواِب َوِباهلِل التَّْوِفيُق، َواْبُن عَ  ، َما َرَواُه َسِعيٌد َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َوسَ ِعْنَدَنا ِبالصَّ ِعيٌد، ْجاَلَن اْخَتَلَطْت َعَلْيِه َأَحاِديُث َسِعيٍد اْلَمْقُبِريِ 

 َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َواْبُن َعْجاَلَن ِثَقٌة َوهللُا  َعْن َأِخيِه، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َوَغْيُرُهَما ِمْن َمَشاِيِخ َسِعيٍد، َفَجَعَلَها اْبُن َعْجاَلَن ُكلََّها َعْن َسِعيدٍ 
 َأْعَلمُ 

 مَا يَقُولُ إِذَا انْتَهَى إِلَى الصَّفِّ 
9841  -  [765[ هَ   *سي[ [  سح َعْن  اْلَعزِيِز،  َعْبدح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  مَحَْزَة  ْبنح  ِإبْ َراِهيمح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َنْصٍر  ْبنح  دح  حمحَمَّ َعْن َأْخرَبين  ْيٍل، 

اًل َجاَء ِإىَل الصَّاَلِة َوَرسح  ِد ْبِن محْسِلِم ْبِن َعاِئٍذ، َعْن َعاِمِر ْبِن َسْعٍد، َعْن َسْعٍد: َأنَّ رَجح ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يحَصلِّي لََنا  حمحَمَّ
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ولح هللاِ  ا َقَضى َرسح مَّ آِتِّن َأْفَضَل َما ت حْؤِت ِعَباَدَك الصَّاحلِِنَي، فَ َلمَّ : اللهح  َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  فَ َقاَل ِحنَي انْ تَ َهى ِإىَل الصَّفِّ
َتَكلِّمح آنًِفا؟«  وَل هللِا، قَاَل: »ِإًذا ي حْعَقرح َجَوادحَك َوتحْسَتْشَهدح يف َسِبيِل هللِا«»َمِن اْلمح لح: َأاَن اَي َرسح  قَاَل الرَّجح

محمد بن مسلم بن عائذ ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: مجهول، (:  4640# قال شعيب في تخريج صحيح ابن حبان )
 .جال الصحيحوقال العجلي: ثقة، وباقي السند رجاله ر 

 مَا يَقُولُ إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ 
ثَ َنا أَبحو محَعاِويََة، َعْن َعاِصٍم، َعْن َعْوَسَجَة ْبِن الرَّمَّاِح، َعِن ابْ   *سي[ [ ]766] -9846 ِن َأيب  َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح َحْرٍب قَاَل: َحدَّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم اَل ََيِْلسح إِ  مَّ أَْنَت اهْلحَذْيِل، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسعحوٍد قَاَل: َكاَن َرسح : »اللهح َذا َسلََّم ِإالَّ ِمْقَداَر َما يَ قحولح
اَلمح، تَ َبارَْكَت اَي َذا اجلِْاَلِل َواإْلِْكَراِم«  اَلمح َوِمْنَك السَّ  السَّ

 صحيح. ه(: إسناد4640# قال شعيب في تخريج صحيح ابن حبان )
 ثَوَابُ مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ 

ثَ نَ   * سي[[ ]767]  - 9848 دح ْبنح مِحْرَيٍ قَاَل: َحدَّ ثَ َنا حمحَمَّ َنا َعْنهح قَاَل: َحدَّ وَس، َكتَ ب ْ دح ْبنح  َأْخرَباََن احْلحَسنْيح ْبنح ِبْشٍر، ِبَطَرسح ا حمحَمَّ
ق َ  »َمْن  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  قَاَل َرسح قَاَل:  أحَماَمَة  َأيب  َعْن  ِمْن  ِزاَيٍد،  مَيْنَ ْعهح  مَلْ  َمْكتحوبٍَة  َصاَلٍة  لِّ  دحبحِر كح يف  ْرِسيِّ  اْلكح آيََة  َرَأ 

وِل اجْلَنَِّة ِإالَّ َأْن مَيحوَت«   دحخح
 (: حسن.478# قال الوادعي في الصحيح المسند )

 نَوْع  آخَرُ فِي دُبُرِ الصَّلَوَاتِ 
ٌل،   *س   ي[[ ]768]  -9851 َثِّن رَجح نٍي، َعْن ِهاَلٍل، َعْن زَاَذاَن قَاَل: َحدَّ ص   َ ْيٍل، َعْن حح َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح َحْرٍب، َعِن اْبِن فحض   َ

مَّ اْغفِ  اَلِة: »اللهح لََّم يَ قحولح يف دحبحِر الص     َّ لَّى هللاح َعَلْيِه َوس     َ وَل هللِا ص     َ ْعتح َرس     ح اِر قَاَل: مسَِ ، ِإنََّك أَْنَت ْر َل ِمَن اأْلَْنص     َ ، َوتحْب َعَليَّ
وَّابح اْلَغفحورح« َحَّتَّ بَ َلَغ ِماَئَة َمرَّةٍ   الت َّ

 صحيح.  ه(: إسناد23150# قال شعيب في تخريج المسند )
ْعَبةح   *س   ي[[ ]769]  -9852 ثَ َنا ش   ح َو اْبنح احْلَاِرِث قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َخاِلٌد َوهح يُّ قَاَل: َحدَّ وس   ِ دح اٍم الس   َّ دح ْبنح ِهش   َ ، َعْن َأْخرَبين حمحَمَّ

لَّى هللاح  َحاِب النَِّبِّ ص َ ٍل، ِمْن َأص ْ ، َعْن زَاَذاَن، َعْن رَجح ثح اٍف َيحَدِّ ْعتح ِهاَلَل ْبِن َيس َ نٍي قَاَل: مسَِ ص َ وَل حح لََّم: أَنَّهح رََأى َرس ح َعَلْيِه َوس َ
: »َربِّ اْغفِ  ْيٌء، ُثحَّ يَ قحولح اَلٍة، قَاَل َخاِلٌد: ُثحَّ انْ َقَطَع َعَليَّ ش َ لََّم يف ص َ لَّى هللاح َعَلْيِه َوس َ وَّابح هللِا ص َ ، ِإنََّك أَْنَت الت َّ ْر َل، َوتحْب َعَليَّ

 .الرَِّحيمح« ِماَئَة َمرَّةٍ 
 صحيح.  ه(: إسناد23150ب في تخريج المسند )# قال شعي

يَصِة، قَاَل:    * سي[[ ]770]   - 9853 َراَساينٌّ اِبْلَمصِّ َثِّن َعْبدح هللِا ْبنح الرَّبِيِع خح ثَ َنا َعبَّادح  َأْخرَبين ِإبْ َراِهيمح ْبنح يَ ْعقحوَب قَاَل: َحدَّ َحدَّ
َنِسيَ  اأْلَْنَصاِر  ِمَن  ٍل،  رَجح َعْن  زَاَذاَن،  َعْن  َيَساٍف،  ْبِن  ِهاَلِل  َعْن  َصنٍي،  حح َعْن  اْلَعوَّاِم،  َعَلْيِه ْبنح  هللاح  َصلَّى  النَِّبَّ  رََأى  أَنَّهح  امْسَهح:   

، ِإنََّك أَْنَت ا : »َربِّ اْعِفْر َل َوتحْب َعَليَّ ْعتحهح يَ قحولح ا َجَلَس مسَِ وَّابح الرَِّحيمح« َحَّتَّ بَ َلَغ ِماَئَة َمرَّةٍ َوَسلََّم َصلَّى رَْكَعيتَِ الضَُّحى، فَ َلمَّ  لت َّ
 صحيح.  ه(: إسناد23150المسند )# قال شعيب في تخريج 
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9854 -   [771[ اْلَعزِ   * سي[[  َعْبِد  َعْن  الرَّمْحَِن،  َعْبِد  َعْن  وٍف،  َمْنجح ْبِن  َوْيِد  سح ْبِن  َعِليِّ  ْبِن  هللِا  َعْبِد  ْبنح  َأمْحَدح  ْبِن  َأْخرَباََن  يِز 
اأْلَْنَصارِ  ِمَن  ٍل،  رَجح َعْن  زَاَذاَن،  َعْن  َيَساٍف،  ْبِن  ِهاَلِل  َعْن  الرَّمْحَِن،  َعْبِد  ْبِن  َصنِي  حح َعْن  هللِا   محْسِلٍم،  وِل  َرسح َعَلى  َمَرْرتح  قَاَل: 

ِإنَّكَ   ، َعَليَّ َوتحْب  َل،  اْغِفْر  مَّ  »اللهح  : يَ قحولح َفَسِمْعتحهح  الضَُّحى،  يحَصلِّي  َو  َوهح َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َحَّتَّ َصلَّى  اْلَغفحورح«  وَّابح  الت َّ أَْنَت   
َصنٍي، َعْن ِهاَلٍل، َعْن زَاَذاَن، َعْن َعاِئَشةَ  َعَدْدتح ِماَئَة َمرٍَّة َخاَلَفهح َخاِلدح ْبنح َعْبدِ   هللِا، َرَواهح َعِن حح

 صحيح.  ه(: إسناد23150# قال شعيب في تخريج المسند )
9855-  [772[ هللاِ   *سي[ [  َعْبِد  ْبنح  َخاِلدح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  الصَّبَّاِح  ْبنح  دح  حمحَمَّ ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  يَ ْعقحوَب  ْبنح  ِإبْ َراِهيمح  َعْن  َأْخرَبين   ،

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه وَ  َصنٍي، َعْن ِهاَلِل ْبِن َيَساٍف، َعْن زَاَذاَن، َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: َصلَّى َرسح مَّ حح َسلََّم الضَُّحى ُثحَّ قَاَل: »اللهح
وَّابح اْلَغفحورح« َحَّتَّ قَاهَلَا ِماَئَة َمرٍَّة ".   ، ِإنََّك أَْنَت الت َّ  اْغِفْر َل َوتحْب َعَليَّ

ْحَمِن: َحِديُث ُشْعَبَة َوَعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن ُمْسِلٍم َوَعبَّاِد ْبِن اْلَعوَّاِم َأْوَلى ِعْندَ   # َواِب ِمْن َحِديِث َخاِلٍد، َوِباهلِل التَّْوِفيُق، َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ َنا ِبالصَّ
ْحَمِن اْخَتَلَط ِفي آِخِر عُ   ُمرِهِ َوَقْد َكاَن ُحَصيُن ْبُن َعْبِد الرَّ

 (: صحيح اإلسناد.619# قال األلباني في تخريج األدب المفرد )

 ذِكْرُ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فِيهِ 
، َعْن زَائَِدَة، َعْن َمْنصحوٍر، َعْن طَْلحَ  * سي[[ ]773]  - 9876 َة، َعْن  َأْخرَباََن ِإْسَحاَق ْبِن َمْنصحوٍر قَاَل: َأْخرَباََن احْلحَسنْيح ْبنح َعِليٍّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن قَ  اَل: اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح، َوْحَدهح اَل َشرِيَك َلهح،  َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْوَسَجَة، َعِن اْلرَبَاِء قَاَل: قَاَل َرسح
نَّ َلهح َعْدَل َنَسَمٍة "  لِّ َشْيٍء َقِديٌر َعْشَر َمرَّاٍت كح َو َعَلى كح ، َوهح ْلكح َوَلهح احْلَْمدح  َلهح اْلمح

ن بن عوسجة، فقد روى إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عبد الرحم  (:18518# قال شعيب في تخريج المسند )
 له البخاري في "األدب المفرد"، وروى له أصحاب السنن، وهو ثقة. 

بْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غُنْمٍ، عَنْ مُعَاذٍ  ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اهللِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ فِي حَدِيثِ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَ 

 فِيهِ 
،   * سي[[ ]774]   - 9877 َصنِي ْبِن َعاِصِم ْبِن َمْنصحوٍر اأْلََسِديِّ َحاِريبُّ، َعْن حح ثَ َنا اْلمح َعِن    َأْخرَباََن َجْعَفرح ْبنح ِعْمَراَن قَاَل: َحدَّ

، َعْن َشْهِر ْبِن َحْوَشٍب، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن غحْنٍم، َعْن محَعاذٍ  َسنْيٍ اْلَمكِّيِّ ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: اْبِن َأيب حح  قَاَل: قَاَل َرسح
ْلكح َولَ  لِّ َشْيٍء َقِديٌر  " َمْن قَاَل ِحنَي يَ ْنَصِرفح ِمْن َصاَلِة اْلَغَداِة: اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح، َوْحَدهح اَل َشرِيَك َلهح، َلهح اْلمح َو َعَلى كح ، َوهح هح احْلَْمدح

َي َعْنهح هِبِنَّ َعْشرح َسيَِّئاٍت، َورحِفَع هِبِنَّ عَ   َعْشَر َمرَّاٍت ِمنْ  ِتَب َلهح هِبِنَّ َعْشرح َحَسَناٍت، َوحمِح نَّ َلهح قَ ْبِل َأْن يَ َتَكلََّم، كح ْشَر َدرََجاٍت، وَكح
ْيطَاِن، َوِحْرزًا ِمَن اْلَمْكرحوِه، َومَلْ   نَّ َلهح َحَرًسا ِمَن الشَّ ْركح اِبهلِل، َوَمْن  َعْدَل َعْشِر َنَسَماٍت، وَكح يَ ْلَحْقهح يف يَ ْوِمِه َذِلَك َذْنبح ِإالَّ الشِّ

َلِتِه "    قَاهَلحنَّ ِحنَي يَ ْنَصِرفح ِمْن َصاَلِة اْلَعْصِر أحْعِطَي ِمْثَل َذِلَك يف لَي ْ
ْحَمِن: ُحَصيُن ْبُن َعاِصٍم َمْجُهوٌل، َوَشْهُر ْبُن َحْوَشٍب َضِعيٌف، ُسِئَل اْبُن َعْوٍن َعْن َحدِ   # يِث َشْهٍر َفَقاَل: إنَّ َشْهراا  َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ
ُد ْبُن َأِبي ُأَنْيَسَة، َرَواُه َعِن اْبِن َأِبي ُحَسْيٍن، َعْن َشْهٍر، َعْن َعْبِد ُكوُه، َوَكاَن ُشْعَبُة َسيِ َئ الرَّْأِي ِفيِه، َوَتَرَكُه َيْحَيى اْلَقطَّاُن، َخاَلَفُه َزيْ تر 

ْحَمِن ْبِن ُغْنٍم، َعْن َأِبي َذر ٍ   الرَّ
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 التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِريُ وَالتَّهْلِيلُ وَالتَّحْمِيدُ دُبُرَ الصَّلَوَاتِ 
ِإْسَحاقح ْبنح ِإبْ َراِهيَم قَاَل: َأْخرَباََن َجرِيٌر، َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن رحفَ ْيٍع، َعْن َأيب َصاِلٍح، َعْن    َأْخرَبانَ   سي[خت  [ ]775]   -  9899

نْ َيا َواْْلِخَرِة، يحَصلُّوَن َكَما نح  وَل هللِا، َذَهَب َأْهلح اأْلَْمَواِل اِبلدُّ : اَي َرسح ْرَداِء قَاَل: ق حْلتح وَن َصلِّي، وَ َأيب الدَّ ، َوَيحَاِهدح رح رحوَن َكَما َنْذكح َيْذكح
قح ِبِه؟ قَاَل: »أاَل أحْخرِبحكح ِبَشْيٍء ِإَذا أَْنَت فَ َعْلَتهح َأْدرَْكَت َمْن   ، َواَل جنَِدح َما نَ َتَصدَّ َلَك، َومَلْ يَ ْلَحْقَك َمْن َكاَن بَ ْعَدَك َكَما جنحَاِهدح َكاَن قَ ب ْ

ح َأْربَ ًعا ِإالَّ َمْن قَاَل ِمْثَل َما ق حْلتَ  هح َثاَلًَث َوَثاَلِثنَي، َوتحَكربِّ لِّ َصاَلٍة َثاَلًَث َوَثاَلِثنَي، َوََتَْمدح  َوَثاَلِثنَي َتْكِبريًَة« ، تحَسبِّحح هللَا يف دحبحِر كح
ثَ َنا يَزِيدح قَاَل: َأْخرَباََن َشرِيٌك، َعْن    َأْخرَبانَ   سي[خت  [ ]776]  -9900 ٍل،  أَبحو َداوحَد قَاَل: َحدَّ َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن رحفَ ْيٍع، َعْن رَجح

ْرَداِء َضْيٌف فَ َقاَل لَ  ْرَداِء قَاَلْت: نَ َزَل أبَِيب الدَّ اِم ي حَقالح َلهح أَبحو عحَمَر، َعْن أحمِّ الدَّ هح: َأمحِقيٌم فَ نحَسّرَِح، َأْم ظَاِعٌن فَ نَ ْعِلَف؟ ِمْن َأْهِل الشَّ
نَِّبَّ َصلَّى هللاح  َما َأِجدح َما َأِضيفحَك ِبِه َأْفَضَل ِمْن َشْيٍء َسأَْلتح النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َعْنهح، َسأَْلتح القَاَل: ظَاِعٌن قَاَل: َأَما ِإيّنِ 

وَل هللِا، َذَهَب َأْصَحابح اأْلَْمَواِل اِبخْلرَْيِ، َيصحومحوَن َكَما َنصح  : اَي َرسح قحوَن َولَْيَس َعَلْيِه َوَسلََّم ق حْلتح ومح، َويحَصلُّوَن َكَما نحَصلِّي، َويَ َتَصدَّ
ْرَداِء، أاَل َأدحلَُّك َعَلى َشْيٍء إْن أَْنَت فَ َعْلَتهح مَلْ َيْسِبْقكَ  ؟ قَاَل: »اَي َأاَب الدَّ قح َلَك، َومَلْ يحْدرِْكَك َمْن َكاَن لََنا َأْمَواٌل نَ َتَصدَّ  َمْن َكاَن قَ ب ْ

هح َثاَلًَث َوثَ بَ ْعَدَك ِإالَّ مَ  لِّ َصاَلٍة َثاَلًَث َوَثاَلِثنَي، َوََتَْمدح حهح َأْربَ ًعا َوَثاَلِثنَي«  ْن َجاَء مبِْثِل َما ِجْئَت ِبِه؟ تحَسبِّحح هللَا يف دحبحِر كح  اَلِثنَي، َوتحَكربِّ
يني، وبقية  صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حالِ   (:27515# قال شعيب في تخريج المسند )  أبي ُعمر الصِ 

 رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخين.
ْيٍع،  َأْخرَباََن ِبْشرح ْبنح َخاِلٍد قَاَل: َأْخرَباََن محَعاِويَةح ْبنح ِهَشاٍم، َعْن سحْفَياَن، َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن رحف َ   سي[خت  [ ]777]  - 9901

وَل هللِا، َذَهَب َأْصَحابح اأْلَْمَواِل اِبلدُّ  : اَي َرسح ْرَداِء قَاَل: ق حْلتح ، َعْن َأيب الدَّ يِّنِّ نْ َيا َواْْلِخَرِة، يحَصلُّوَن َوَيصحومحوَن َعْن َأيب عحَمَر الصِّ
؟ قَاَل: »َأَفاَل َأدحلَُّك َعَلى َأْمٍر إْن َأَخْذَت ِبِه أَ  قح قحوَن َواَل نَ َتَصدَّ وَن َكَما نَ ْفَعلح، َويَ َتَصدَّ ْدرَْكَت َمْن َسبَ َقَك، َومَلْ يحْدرِْكَك َمْن َوَيحَاِهدح

ح بَ ْعَدَك ِإالَّ َمْن َعِمَل ِمْثَل الَّ  هح َثاَلًَث َوَثاَلِثنَي، َوتحَكربِّ لِّ َصاَلٍة َثاَلًَث َوَثاَلِثنَي، َوََتَْمدح  هح َأْربَ ًعا َوَثاَلِثنَي«ِذي َعِمْلَت؟ تحَسبِّحح هللاَ يف دحبحِر كح
ْرَداءِ  ، َعْن َأيب الدَّ يِّنِّ ْعَبةح، َرَواهح َعِن احْلََكِم، َعْن َأيب عحَمَر الصِّ  ََتبَ َعهح شح

ْعتح أَ  سي[خت [ ]778]  -9902 ْعَبةح، َعِن احْلََكِم قَاَل: مسَِ ثَ َنا شح ٌد قَاَل: َحدَّ ثَ َنا حمحَمَّ اٍر قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َبشَّ اَب عحَمَر  َأْخرَباََن حمحَمَّ
وَل هللِا، َذَهَب اأْلَْغِنَياءح اِبأْلَْجرِ  : اَي َرسح ْرَداِء قَاَل: ق حْلتح يِّنَّ، َعْن َأيب الدَّ ، وََكَذا وََكَذا، الصِّ وَن َواَل جنحَاِهدح ، َوَيحَاِهدح وَن َواَل ََنحجُّ ، ََيحجُّ

تحْم َأْفَضَل ِمَّ  ْم َعَلى َشْيٍء إْن َأَخْذِتحْ ِبِه ِجئ ْ ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »أاَل َأدحلُّكح حوا فَ َقاَل َرسح ْم؟ َأْن تحَكربِّ هح ا َيَِيءح ِبِه َأَحٌد ِمن ْ
َصاَل  لِّ  كح دحبحِر  يف  َوَثاَلِثنَي  َثاَلًَث  وهح  ََتَْمدح َوَأْن  َوَثاَلِثنَي،  َثاَلًَث  وهح  َوتحَسبِّحح َوَثاَلِثنَي،   ٍة« َأْربَ ًعا 

َلْيَماَن، َعْن ََيََْي ْبِن آَدَم، َعْن َماِلِك ْبِن ِمْغَوٍل، َعِن احْلََكِم، ِبِه.  سي[خت [ ]779] - 9903  َعْن َأمْحََد ْبِن سح
9904 -   [780[ الرَِّحيِم قَالَ *  سي[ [  َعْبِد  أَبحو  َثِّن  َحدَّ قَاَل:  َسَلَمَة  ْبنح  دح  حمحَمَّ ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َوْهٍب  ْبنح  دح  حمحَمَّ َثِّن َأْخرَبَنِيِه  َحدَّ  :

و  ْنتح ِعْنَد َرسح ْرَداِء قَاَل: كح ، َعْن َأيب الدَّ يِّنِّ وَل زَْيٌد، َعِن احْلََكِم، َعْن َعْمٍرو الصِّ ْم: اَي َرسح ِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل بَ ْعضحهح
َويَ ْفضحلحون َ  َنصحومح،  َوَيصحومحوَن َكَما  نحَصلِّي،  يحَصلُّوَن َكَما  لِّ َخرْيٍ،  ِبكح َيْسِبقحواَن  اأْلَْغِنَياَء  ِإنَّ  ، هللِا،  قح نَ َتَصدَّ َما  جنَِدح  َواَل  قحوَن  فَ يَ َتَصدَّ َنا 

مْ َوي حْنفِ  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »أاَل أحنَ بِّئحكح ؟ فَ َقاَل َرسح ْم َومَلْ قحوَن يف َسِبيِل هللِا َواَل جنَِدح َما ن حْنِفقح وهح مَلْ َيْسِبقحوكح  ِبَشْيٍء ِإَذا فَ َعْلتحمح
يف  وَن  تحَسبِّحح ْم؟  ِفْعَلكح فَ َعَل  َمْن  ِإالَّ  ْم  بَ ْعدَكح َمْن  ْم  َأْربَ ًعا  يحْدرِكُّ حوَن  َوتحَكربِّ َوَثاَلِثنَي،  َثاَلًَث  وَن  َوََتَْمدح َوَثاَلِثنَي،  َثاَلًَث  َصاَلٍة  لِّ  دحبحِر كح  

 َوَثاَلِثنَي« 
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صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف، أبو عمر الصيني روى عنه جمع وال (:  21709قال شعيب في تخريج المسند )#  
 .مستور، وروايته عن أبي الدرداء مرسلةيعرف بجرح وال تعديل، فهو 

 نَوْع  آخَرُ 
9907-  [781[ عَ   سي[ [  َسِعيٍد،  ْبنح  َباَركح  اْلمح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َعَرَفَة  ْبنح  احلََْسنح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  ََيََْي  ْبنح  زََكِرايَّ  محوَسى َأْخرَبين  ْن 

، َعْن محْصَعِب ْبِن َسْعٍد، َعْن َسْعٍد قَ  لِّ َصاَلٍة  اجْلحَهِّنِّ ْم َأْن يحَسبَِّح دحب حَر كح ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما مَيَْنعح َأَحدَكح اَل: قَاَل َرسح
وَن َوِماَئٌة اِبللَِّساِن، َوأَْلٌف وَ  َ َعْشًرا، َوََيَْمَد َعْشًرا؟ َفَذِلَك يف ََخِْس َصَلَواٍت ََخْسح ِمائَ َعْشًرا، َويحَكربِّ ٍة يف اْلِميَزاِن، َوِإَذا َأَوى  ََخْسح

َد َثاَلًَث َوَثاَلِثنَي، وََكربََّ َأْربَ ًعا َوَثاَلِثنَي، َفَذِلَك ِما ْم يَ ْعَملح يف ِإىَل ِفَراِشِه َسبََّح َثاَلًَث َوَثاَلِثنَي، َومحَِ َئٌة اِبللَِّساِن، َوأَْلٌف اِبْلِميَزاِن، فَأَيُّكح
َلٍة أَْلَفنْيِ  ، َعْن محوَسى، َعْن َأيب زحْرعَ يَ ْوٍم َولَي ْ َريْ َرةَ َوََخَْسِماَئِة َسيَِّئٍة؟« َخاَلَفهح يَ ْعَلى ْبٌن عحبَ ْيٍد، َرَواهح َعْن محوَسى اجْلحَهِّنِّ  َة، َعْن َأيب هح

، (926ماجه )( واللفظ له، وابن  1348(، والنسائي )3410(، والترمذي )5065أخرجه أبو داود )# من حديث عبد هللا بن عمرو  
حسن غريب ال نعرفه إال من حديث المبارك بن : 1/98ومن حديث سعد بن أبي وقاص، قال اإلمام الحافظ ابن حجر في اإلمتاع 

 .سعيد تفرد به الحسن بن عرفة عنه

 نَوْع  آخَرُ 
اٌر، َعْن ِفْطٍر، َعِن الْ   سي[[ ]782]   - 9912 ثَ َنا َعمَّ ثَ َنا أَبحو اجْلَوَّاِب قَاَل: َحدَّ َقاِسِم ْبِن  َأْخرَباََن أَبحو َبْكِر ْبِن ِإْسَحاَق قَاَل: َحدَّ

عْ  : مسَِ ْعتح َعْبَد هللِا ْبَن عحَمَر يَ قحولح ، َعْن مححَْراَن قَاَل: مسَِ : "  َأيب بَ زََّة، َعْن َعطَاٍء اخْلحَراَساينِّ وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قحولح تح َرسح
لِّ َحْرٍف َعشْ  ِتَب َلهح ِبكح ، َواَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح، َوهللاح َأْكرَبح، كح  رح َحَسَناٍت "  َمْن قَاَل: سحْبَحاَن هللِا، َواحْلَْمدح ّلِِلَِّ

 .ضعيف(: 5133# قال األلباني في السلسلة الضعيفة )

 آخَرُ   نَوْع  
ثَ َنا اْبنح َأيب َمْرمَيَ قَاَل: َأْخرَباََن ََيََْي ْبنح أَيُّوَب قَالَ   *سي[[ ]783] -9921 َثِّن اْبنح  َأْخرَباََن ِإبْ َراِهيمح ْبنح يَ ْعقحوَب قَاَل: َحدَّ : َحدَّ

ِد ْبِن َسْعِد بْ  َرْحِبيٍل، َعْن حمحَمَّ ِد ْبِن شح : َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َعْجاَلَن، َعْن محْصَعِب ْبِن حمحَمَّ ِن زحرَارََة، َعْن َأيب أحَماَمَة اْلَباِهِليِّ
رح َريبِّ قَاَل: " أاَل أح  َو َيحَرِّكح َشَفتَ ْيِه فَ َقاَل: »َماَذا تَ قحولح اَي َأاَب أحَماَمَة؟« قَاَل: َأذْكح  ِمْن ِذْكِرَك اللَّْيِل ْخرِبحَك أبَِْفَضَل َأْو َأْكثَ رَ َمرَّ ِبِه َوهح

ْبَحاَن هللِا ِمْلَء َما َخلَ  َهاِر َمَع اللَّْيِل، َأْن تَ قحوَل: سحْبَحاَن هللِا َعَدَد َما َخَلَق، سح َهاِر َوالن َّ ْبَحاَن هللِا َعَدَد َما يف اأْلَْرِض  َمَع الن َّ َق، سح
َماِء َواأْلَ  ْبَحاَن هللِا ِمْلَء َما يف السَّ َماِء، سح ْبَحاَن هللِا َوالسَّ ْبَحاَن هللِا َعَدَد َما َأْحَصى ِكَتابحهح، َوسح ْبَحاَن هللِا ِمْلَء َما َخَلَق، سح ْرِض، سح

: احْلَْمدح ّلِِلَِّ ِمْثَل َذِلَك "  لِّ َشْيٍء، َوتَ قحولح  ِمْلَء كح
وهو ابن أبي الجعد - سالماا  حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن    (:22144# قال شعيب في تخريج المسند )

صاحب تدليس وإرسال، ولم يصرح بسماعه من أبي أمامة في رواية أحمد بن حنبل عن أبي الوليد هشام بن   -األشجعي الكوفي
 عبد الملك الطيالسي

ثَ َنا اْلوَ   * سي[[ ]784]   -  9923 ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلَعاَلِء، َواْبِن  َأْخرَباََن َعْمرحو ْبنح عحْثَماَن، َوِعيَسى ْبنح محَساِوٍر قَااَل: َحدَّ لِيدح
ثَ َنا أَبحو َساَلٍم، َعْن َأيب َسْلَمى، رَاِعي َرسحوِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: مسَِ  وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم  َجاِبٍر قَااَل: َحدَّ ْعتح َرسح
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: " َبٍخ َبٍخ، َما أَث ْ  ، َوهللاح َأْكرَبح، َواْلَعْبدح اليَ قحولح ْبَحاَن هللِا، َواحْلَْمدح ّلِِلَِّ نَّ يف اْلِميَزاِن: اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح، َوسح ْسِلِم َقَلهح صَّاِلحح ي حتَ َوَفَّ ِلْلمح
 فَ َيْحَتِسبحهح " 

 مَا يَقُولُ لِأَخِيهِ إِذَا قَالَ: إِنِّي لَأُحِبُّكَ 
ثَ َنا مَحَّادح ْبنح َسَلَمَة، َعنْ  *سي[ [ ]785]  -9940 ثَ َنا احلََْسنح ْبنح محوَسى قَاَل: َحدَّ  ََثِبٍت َأْخرَبين ِإبْ َراِهيمح ْبنح يَ ْعقحوَب قَاَل: َحدَّ

اًل، َكاَن ِعْنَد النَِّبِّ   ، َعِن احْلَاِرِث: َأنَّ رَجح َعَة الضَُّبِعيِّ بَ ي ْ ، َعْن َحِبيِب ْبِن َأيب سح َناينِّ ٌل فَ َقاَل:  اْلب ح َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَمرَّ ِبِه رَجح
ذَ  َأْعَلْمَتهح  »َأَوَما  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  َرسح فَ َقاَل  هللِا  يف  أحِحبُّهح  ِإيّنِ  هللِا،  وَل  َرسح ِإلَْيِه اَي  »فَاْذَهْب  قَاَل:  اَل  قَاَل:  ِلَك؟« 

إِ  َفَذَهَب  َلهح.فََأْعِلْمهح«  َتِّن  َأْحبَ ب ْ الَِّذي  َأَحبََّك  قَاَل:  هللِا  يف  أحِحبَُّك  ِإيّنِ  فَ َقاَل:   لَْيِه 
9941 -   [786[ ََثِبٍت،  * سي[[  َعْن  َسَلَمَة،  ْبنح  مَحَّادح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  اجح  احْلَجَّ ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  يَ ْعقحوَب  ْبنح  ِإبْ َراِهيمح  َعْن    َأْخرَبين 

ثَهح هِبََذا احْلَِديِث. َحِبيِب ْبِن َأيب  ٍل َحدَّ َعَة، َعِن احْلَاِرِث، َعْن رَجح بَ ي ْ  سح
َواُب ِعْنَدَنا، َوَحِديُث ُحَسْيِن ْبِن َواِقٍد َخَطٌأ، َوَحمَّاُد ْبُن َسَلَمةَ   # ْحَمِن: َوَهَذا الصَّ  َأْثَبُت، َوهللُا َأْعَلُم، ِبَحِديِث َثاِبٍت ِمْن َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ

 ْيِن ْبِن َواِقٍد، َوهللُا َأْعَلمُ ُحسَ 

 مَا يَقُولُ إِذَا نَادَاهُ 
ثَ َنا زََكِرايَّ ْبنح َأيب زَاِئدَ   س[*[ ]787]  - 9944 ِد ْبِن ِبْشٍر قَاَل: َحدَّ َثِّن َأْخرَباََن َعْبَدةح ْبنح َعْبِد هللِا الصَّفَّارح، َعْن حمحَمَّ َة قَاَل: َحدَّ

ٍل جَ مِسَاكح ْبنح َحْرٍب، َعْن   ي ِإىَل رَجح ، فَاْنطََلَقْت يب أحمِّ ِد ْبِن َحاِطٍب قَاَل: تَ َناَوْلتح ِقْدرًا َكاَنْت َل فَاْحرَتََقْت َيَديَّ اِلٍس يف اجْلَبَّانَِة  حمحَمَّ
ْيِك َوَسْعَدْيِك« ُثحَّ َأْدنَ ْتِّن ِمْنهح، َفَجَعَل يَ ْتفِ  وَل هللِا قَاَل: »لَب َّ ي بَ ْعَد  فَ َقاَلْت َلهح: اَي َرسح َو، َفَسأَْلتح أحمِّ لح َويَ َتَكلَّمح ِبَكاَلٍم َما َأْدِري َما هح

ايف، اَل َشايفَ ِإالَّ  : »َأْذِهِب اْلَباَس َربَّ النَّاِس، اْشِف أَْنَت الشَّ   أَْنَت«َذِلَك َما َكاَن يَ قحولح قَاَلْت: َكاَن يَ قحولح
 .، وهذا إسناد حسن من أجل سماكمرفوعه صحيح (:15452# قال شعيب في تخريج المسند )

 مَا يَقُولُ إِذَا قِيلَ لَهُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ 
ثَ َنا أَبحو َعَوانََة، َعْن عحَمَر ْبِن َأيب سَ   *سي[ [ ]788] -9945 ثَ َنا أَبحو َداوحَد قَاَل: َحدَّ َلَمَة، َعْن  َأْخرَباََن َعْمرحو ْبنح َعِليٍّ قَاَل: َحدَّ

فَ َقالَ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  وِل  َرسح َعَلى  َبْكٍر  أَبحو  َدَخَل  قَاَل:  َريْ َرَة  هح َأيب  َعْن  قَاَل:    أَبِيِه،  هللِا؟  وَل  َرسح اَي  َأْصَبْحَت  َلهح: َكْيَف 
َبْع َجَنازََة«   ٍل مَلْ يحْصِبْح َصائًِما، َومَلْ يَ عحْد َمرِيًضا، َومَلْ يَ ت ْ  »َصاِلٌح ِمْن رَجح

ْحَمِن: ُعَمُر ْبُن َأِبي َسَلَمَة َلْيَس ِباْلَقِويِ  ِفي اْلَحِديثِ  #  َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ

 إِذَا رَأَى مِنْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ مَا يَقُولُ  
،    سي[[ ]789]   - 9967 ثَ َنا عحْثَمانح ْبنح َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َجْعَفٍر، َعِن الزُّْهِريِّ َلْيَماَن قَاَل: َحدَّ َعْن َأيب أحَماَمَة َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح سح

ولِ  َو َمَع َرسح نَ ْيٍف َوهح نَ ْيٍف، َعْن َعاِمِر ْبِن رَبِيَعَة، أَنَّهح رََأى َسْهَل ْبَن حح  هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم اِبجْلِْعَرانَِة يَ ْغَتِسلح،  ْبِن َسْهِل ْبِن حح
 َفذََكَر ََنَْوهح  

ْحَمِن: َجْعَفُر ْبُن ُبْرَقاَن ِفي الزُّْهِريِ  َضِعيٌف، َوِفي َغْيرِِه اَل َبْأَس ِبهِ  #  َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ
 .ن في الشواهدإسناده حس(: 2897# قال شعيب في تخريج شرح مشكل االثار )
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 مَا يَقُولُ الْعَاطِسُ إِذَا شُمِّتَ 
9981 -   [790[ جَ   * سي[[  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  الرَّقَاِشيُّ  َعْبِد هللِا  ْبنح  دح  حمحَمَّ َثِّن  َحدَّ قَاَل:  اأْلَْعَرجح  َسْهٍل  ْبنح  اْلَفْضلح  ْبنح  َأْخرَباََن  ْعَفرح 

َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن  َمْسعحوٍد  اْبِن  َعِن  الرَّمْحَِن،  َعْبِد  َأيب  َعْن  اِئِب،  السَّ ْبِن  َعطَاِء  َعْن  َلْيَماَن،  َعَطَس   سح ِإَذا   " قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح 
مح هللاح، َوِإَذا ِقيَل َلهح يَ ْرمَحح  ْم فَ ْليَ قحِل: احْلَْمدح ّلِِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي، َوي حَقالح َلهح: يَ ْرمَححكح ْم " َأَحدحكح مح هللاح فَ ْليَ قحْل: يَ ْغِفرح هللاح َلكح  كح

ْحَمِن: وَ   # اِئِب َبْعَد ااِلْخِتاَل َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ ِط، َوَدَخَل َعَطاُء َهَذا َحِديٌث ُمْنَكٌر، َواَل َأَرى َجْعَفَر ْبَن ُسَلْيَماَن ِإالَّ َسِمَعُه ِمْن َعَطاِء ْبِن السَّ
َل َمرٍَّة َفَحِديُثُه َصِحيٌح، َوَمْن َسمِ  َتْيِن، َفَمْن َسِمَع ِمْنُه َأوَّ اِئِب اْلَبْصَرَة َمرَّ َع ِمْنُه آِخَر َمرٍَّة َفِفي َحِديِثِه َشْيٌء، َوَحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ْبُن السَّ

 َحِديُثُه َعْنُه َصِحيحٌ 

 ذِكْرُ اخْتِلَافِ الْأَخْبَارِ فِي قَوْلِ الْقَائِلِ: سَيِّدَنَا وَسَيِّدِي 
ثَ َنا مَحَّادح ْبنح   * سي[[ ]791]   -10006 ثَ َنا اْلَعاَلءح ْبنح َعْبِد اجْلَبَّاِر قَاَل: َحدَّ َسَلَمَة قَاَل: َأْخرَباََن ِإبْ َراِهيمح ْبنح يَ ْعقحوَب قَاَل: َحدَّ

َسيِِّداَن،   َواْبَن  َسيَِّداَن  اَي  دح  حمحَمَّ اَي  قَاَل:  اًل  رَجح َأنَّ  أََنٍس:  َعْن  َْيٌد،  َومحح ََثِبٌت،  ثَ َنا  َصلَّى هللاح َحدَّ هللِا  ولح  َرسح فَ َقاَل  َخرْيِاَن  َواْبَن  َوَخرْياََن 
دح ْبنح  ، َأاَن حمحَمَّ َياِطنيح مح الشَّ ْم، َواَل َتْسَتْجرِيَ نَّكح ولحهح، َوَما أحِحبُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَي أَي َُّها النَّاسح قحولحوا ِبَقْوِلكح  َعْبِد هللِا، َأاَن َعْبدح هللِا َوَرسح

 تَ ْرفَ عحوين فَ ْوَق َمْنزَِليِت الَّيِت أَنْ َزلَِنيَها هللاح«  َأنْ 
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة،   (:12551# قال شعيب في تخريج المسند )

 فمن رجال مسلم.
ثَ َنا  *سي[ [ ]792]   -10007 ثَ َنا ََثِبٌت، َعْن    َأْخرَباََن أَبحو َبْكِر ْبِن اَنِفٍع قَاَل: َحدَّ ثَ َنا مَحَّادح ْبنح َسَلَمَة قَاَل: َحدَّ هَبٌْز قَاَل: َحدَّ

ولح هللِا َصلَّى أََنٍس: َأنَّ اَنًسا قَالحوا ِلَرسحوِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: اَي َخرْياََن َواْبَن َخرْيِاَن، َواَي َسيَِّدانَ  هللاح     َواْبَن َسيِِّداَن فَ َقاَل َرسح
، ِإيّنِ اَل أحرِيدح  ْيطَانح مح الشَّ ْم َواَل َيْستَ ْهوِيَ نَّكح ْم ِبَقْوِلكح ، َعَلْيكح  َأْن تَ ْرفَ عحوين فَ ْوَق َمْنزَِليِت الَّيِت أَنْ َزلَِنيَها هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَي أَي َُّها النَّاسح

هح َورَ  دح ْبنح َعْبِد هللِا َعْبدح  سحولحهح«تَ َعاىَل، َأاَن حمحَمَّ
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة،   (:12551# قال شعيب في تخريج المسند )

 فمن رجال مسلم.
َثِّن    *سي[ [ ]793]   -10008 ثَ َنا زَْيدح ْبنح احْلحَباِب قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َصاِلٍح اْلَمَدينُّ قَاَل:  َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح َحْرٍب قَاَل: َحدَّ حمحَمَّ

لحوًسا، َفَجاءَ  َريْ َرَة جح نَّا َمَع َأيب هح َثِّن محْسِلمح ْبنح َأيب َمْرمَيَ، َعْن َسِعيِد ْبِن َأيب َسِعيٍد قَاَل: كح  َحَسنح ْبنح َعِليِّ ْبِن َأيب طَاِلٍب َفَسلََّم  َحدَّ
َنا، فَ َرَدْداَن َعَلْيِه َوأَبح  َنا، فَ َقامَ َعَلي ْ َريْ َرَة، َهَذا َحَسنح ْبنح َعِليٍّ َقْد َسلََّم َعَلي ْ َريْ َرَة اَل يَ ْعَلمح، َفَمَضى فَ قحْلَنا: اَي َأاَب هح  فَ َلِحَقهح فَ َقاَل:  و هح

وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَليْ  ْعتح َرسح : اَي َسيِِّدي؟ قَاَل: ِإيّنِ مسَِ : »ِإنَّهح َلَسيٌِّد« اَي َسيِِّدي، فَ قحْلَنا َلهح: تَ قحولح  ِه َوَسلََّم يَ قحولح
10011-  [794[ بَ ْعضِ   س[*[  َعْن  احْلََسِن،  َعِن   ، َأْشَعثح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َخاِلٌد  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  اأْلَْعَلى  َعْبِد  ْبنح  دح  حمحَمَّ  َأْخرَباََن 

أََنًسا يَ ْعِّن  َعَلْيِه َوَسلََّم،  هللاح  َصلَّى  النَِّبِّ  َعَلى َأْصَحاِب  َعِليٍّ  ْبنح  َواحلََْسنح  خَيْطحبح  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  وَل  َرسح رَأَْيتح  قَاَل:   ،
و َأْن يحْصِلَح هللاح ِبِه َبنْيَ  وَن اْبِّن َهَذا َسيًِّدا، َوِإيّنِ أَلَْرجح و َأْن َيكح : »ِإيّنِ أَلَْرجح  ِفئَ َتنْيِ ِمْن أحمَّيِت«.  َفِخِذِه َويَ َقْولح

 مَا يَقُولُ إِذَا خَطَبَ امْرَأَةً، وَمَا يُقَالُ لَهُ 
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ثَ َنا َماِلكح ْبنح ِإمْسَاِعيَل، َعْن َعْبِد ال * سي[ [ ]795]  - 10016 رَّمْحَِن  َأْخرَباََن َعْبدح اأْلَْعَلى ْبنح َواِصِل ْبِن َعْبِد اأْلَْعَلى قَاَل: َحدَّ
اْلَكرِ  َعْبدح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َْيٍد  محح َحدَّ ْبِن  قَاَل:  ِإمْسَاِعيَل  ْبنح  َماِلكح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َلْيَماَن  سح ْبنح  َأمْحَدح  َوَأْخرَباََن   . اْلَبْصِريُّ َسِليٍط  ْبنح  ثَ َنا  مِي 

ثَ َنا َعْبدح اْلَكِرمِي ْبنح َسِليٍط، َعِن اْبِن ب حَرْيَدَة، َعنْ  َْيدح الرَُّؤاِسيُّ قَاَل: َحدَّ : َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح محح  أَبِيِه: َأنَّ نَ َفًرا ِمَن اأْلَْنَصاِر قَالحوا ِلَعِليٍّ
َأيب طَاِلٍب؟« قَاَل: ذحِكَرْت فَاِطَمةح بِْنتح  ِعْنَدَك فَاِطَمةح، َفَدَخَل َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسلََّم َعَلْيِه فَ َقاَل: »َما َحاَجةح اْبِن  

وِل هللِا َصلَّى َها، َفَخَرَج ِإىَل الرَّْهِط ِمَن اأْلَْنَصاِر يَ ن ْ   َرسح َتِظرحونَهح، فَ َقالحوا: َما َورَاَءَك؟ هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َمْرَحًبا َوَأْهاًل« مَلْ يَزِْدهح َعَلي ْ
وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِإْحَداَهحَا، َقْد َأْعطَاَك اأْلَْهَل،   قَاَل: َما َأْدِري َغرْيَ أَنَّهح قَاَل َل: »َمْرَحًبا َوَأْهاًل« قَالحوا: َيْكِفيَك ِمنْ  َرسح

ِمنْ  ِلْلعحْرِس  بحدَّ  اَل  ِإنَّهح   ، َعِليُّ »اَي  قَاَل:  َزوََّجهح  بَ ْعَدَما  َذِلَك  بَ ْعَد  ا َكاَن  فَ َلمَّ الرَّْحَب،  ِعْنِدي َكْبٌش،  َوَأْعطَاَك  َسْعٌد:  قَاَل  َولِيَمٍة«.   
، اَل َتحْدِ  َلةح اْلِبَناِء قَاَل: »اَي َعِليُّ ا َكاَن لَي ْ ًئا َحَّتَّ تَ ْلَقاين« َفَدَعا النَِّبُّ َصلَّى َوَُجَْع َلهح رَْهٌط ِمَن اأْلَْنَصاِر آصحًعا ِمْن ذحرٍَة، فَ َلمَّ ْث َشي ْ

مَّ اَبِرْك ِفيِهَما، َواَبِرْك َعَلْيِهَما، َواَبِرْك هَلحَما يف ِشْبِلِهَما«  هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم مبَاٍء فَ تَ َوضََّأ ِمْنهح، ُثحَّ َأفْ َرَغهح َعَلى  َعِليٍّ فَ َقاَل: »اللهح
لم يرو عنه   -وهو الحَنفي المروزي -إسناده محتمل للتحسين، عبد الكريم بن َسِليط    (:23035# قال شعيب في تخريج المسند )

 غير اثنين، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن حجر في "التقريب": مقبول. وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.
 مَا يَقُولُ إِذَا دُعِيَ وَكَانَ صَائِمًا 

ْعَبةح، َعْن َأيب َجْعَفٍر  َأْخرَباََن َيَْ   * سي[[ ]796]   -10059 ثَ َنا شح ثَ َنا ََيََْي ْبنح َكِثرٍي قَاَل: َحدَّ َكِن قَاَل: َحدَّ ِد ْبِن السَّ حمحَمَّ ََي ْبنح 
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: » اٍد، َعْن َعْبِد هللِا قَاَل: قَاَل َرسح ْم فَ ْليحِجْب، فَِإْن َكاَن ِإَذا دحعِ اْلَفرَّاِء، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َشدَّ َي َأَحدحكح

ْل، َوإْن َكاَن َصائًِما َدَعا اِبْلرَبََكِة«  محْفِطًرا فَ ْلَيْأكح
 مَا يَقُولُ إِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ 

ثَ َنا ِبْشرح ْبنح َمْنصحوٍر، َعْن زحَهرْيِ   *سي[[ ]797]   -10060 ثَ َنا َعْبدح اأْلَْعَلى قَاَل: َحدَّ ٍد، َأْخرَبين زََكِرايَّ ْبنح ََيََْي قَاَل: َحدَّ  ْبِن حمحَمَّ
ٌل ِمَن اأْلَْنَصاِر ِمْن َأْهِل ق حَباٍء النَّ  َريْ َرَة قَاَل: َدَعا رَجح َهْيٍل، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيب هح ا  َعْن سح ِبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فَاْنطََلْقَنا َمَعهح، فَ َلمَّ

َنا ف َ  َنا قَاَل: »احْلَْمدح ّلِِلَِّ الَِّذي يحْطِعمح َواَل يحْطَعمح، َمنَّ َعَلي ْ لَّ َباَلٍء َحَسٍن طَِعَم َوَغَسَل َيَدهح، َأْو َيَدْيِه َعَلي ْ َهَدااَن َوَأْطَعَمَنا َوَسَقااَن، وَكح
َراِب،  أَْباَلاَن، احْلَْمدح ّلِِلَِّ َغرْيَ محَودٍَّع، َواَل محَكاَفٍئ َواَل َمْكفحوٍر، َواَل محْستَ ْغًَّن َعْنهح، احْلَْمدح ّلِِلَِّ   الَِّذي َأْطَعَم ِمَن الطََّعاِم، َوَسَقى ِمَن الشَّ

 ى، َوَفضََّل َعَلى َكِثرٍي ِمْن َخْلِقِه تَ ْفِضياًل، احْلَْمدح ّلِِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي«وََكَسا ِمَن اْلعحْرِي، َوَهَدى ِمَن الضَّاَلَلِة، َوَبصََّر ِمَن اْلَعمَ 
 إسناده صحيح على شرط مسلم.  (:5219# قال شعيب في تخريج صحيح ابن حبان )

 مَا يَقُولُ لِمَنْ أَهْدَى لَهُ 
ثَ َنا يَزِيدح ْبنح ِزاَيدٍ  *سي[[ ]798]   -10062 َكِن قَاَل: َأْخرَباََن أَبحو محَعاِويََة قَاَل: َحدَّ ِد ْبِن السَّ ، َعْن عحبَ ْيِد َأْخرَباََن طَِليقح ْبنح حمحَمَّ

فَ قَ  َشاٌة  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  وِل  ِلَرسح أحْهِدَيْت  قَاَلْت:  َعاِئَشَة  َعْن  اجْلَْعِد،  َأيب  ِإَذا ْبِن  َعاِئَشةح  وََكاَنْت  قَاَل:  »اْقِسِميَها«  اَل: 
ْم فَ تَ قحولح َعاِئَشةح: َوفِ  : اَبَرَك هللاح ِفيكح يِهْم اَبَرَك هللاح، تَ رحدُّ َعَلْيِهْم ِمْثَل َما رََجَعِت اخْلَاِدَم قَاَلْت: َما قَالحوا َلِك؟ تَ قحولح َما يَ قحولحوَن يَ قحولح

َقى َأْجرحانَ    لََنا قَالحوا َويَ ب ْ
 مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ 



220 
 

ِد ْبِن زَاِئَدَة، َعْن َأيب َسَلَمةَ   *سي[[ ]799]   -10063 ثَ َنا َحاِِتٌ، َعْن َصاِلِح ْبِن حمحَمَّ َبةح ْبنح َسِعيٍد قَاَل: َحدَّ  ْبِن َعْبِد َأْخرَباََن ق حتَ ي ْ
َماِء ِإالَّ قَاَل: »اَي محَصرَِّف اْلقحلحوِب ثَ بِّ الرَّمْحَِن، َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: مَ  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم رَْأَسهح ِإىَل السَّ ْت قَ ْلِب ا رََفَع َرسح

 َعَلى طَاَعِتَك« 
 صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف صالح بن محمد بن زائدة.  (:9420# قال شعيب في تخريج المسند )

 يَقُولُ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا مَا  
ثَ َنا مَحَّ   سي[ [ ]800]   -10069 اِج قَاَل: َحدَّ َو اْبنح احْلَجَّ ثَ َنا ِإبْ َراِهيمح َوهح ادح ْبنح  َأْخرَباََن احلََْسنح ْبنح َأمْحََد ْبِن َحِبيٍب قَاَل: َحدَّ

عَ  ْبِن  اْلَعاَلِء  َأيب  َعْن   ، اجْلحَرْيِريِّ َسِعيٍد  َعْن  قَاَل:  َسَلَمَة،  َجِديًدا  ثَ ْواًب  لَِبَس  ِإَذا  هللِا َكاَن  َرسحوَل  َأنَّ  أَبِيِه:  َعْن  رِي  خِّ الشِّ ْبِن  هللِا  ْبِد 
مَّ ِإيّنِ َأْسأَلحَك ِمْن َخرْيِِه َوَمْن َخرْيِ َما صحِنَع َلهح، َوَأعحوذح ِبَك ِمْن َشّرِِه َوَشرِّ َما صحِنَع َلهح«  »اللهح

َلَط، َوَسَماُع َحمَّاِد ْبِن ْحَمِن: َحمَّاُد ْبُن َسَلَمَة ِفي اْلُجَرْيِريِ  َأْثَبُت ِمْن ِعيَسى ْبِن ُيوُنَس، أَلَنَّ اْلُجَرْيِريَّ َكاَن َقِد اْختَ َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ   #
َواِب َسَلَمَة ِمْنُه َقِديٌم َقْبَل َأْن َيْخَتِلَط َقاَل َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد اْلَقطَّاُن: َقاَل َكْهَمٌس  : َأْنَكْرَنا اْلُجَرْيِريَّ َأيَّاَم الطَّاُعوِن، َوَحِديُث َحمَّاٍد َأْوَلى ِبالصَّ

 ِمْن َحِديِث ِعيَسى َواْبِن اْلُمَباَرِك، َوِباهلِل التَّْوِفيقُ 

 مَا يَقُولُ لِلْقَادِمِ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِ 
ثَ َنا َسِعيدح ْبنح َمْرَواَن اأْلَْزِديُّ ِمْن َأْهِل الرَُّها قَاَل: َحدَّ   *سي[[ ]801]   -  10072 َلْيَماَن قَاَل: َحدَّ ثَ َنا ِعَصامح َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح سح

وِل هللِا َصلَّى هللاح  وهح ِإىَل َرسح َثِّن َأيب: َأنَّ َبِّن احْلَاِرِث ْبِن َكْعٍب، َوفَّدح  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َفَدَخْلتح َعَلى النَِّبِّ َصلَّى ْبنح َبِشرٍي قَاَل: َحدَّ
  : اَلمح، ِمْن أَْيَن َأقْ بَ ْلَت؟« فَ قحْلتح ي بَ نحو هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسلَّْمتح َعَلْيِه فَ َقاَل: »َمْرَحًبا، َوَعَلْيَك السَّ وَل هللِا، أبَِيب أَْنَت َوأحمِّ اَي َرسح

و  ي َأْكرَبح قَاَل: »َبْل أَْنَت َبِشرٌي« َفسَ احْلَاِرِث َوفَّدح : امسِْ ْساَلِم فَ َقاَل: »َمْرَحًبا ِبَك، َما امْسحَك؟« ق حْلتح اهح النَِّبُّ َصلَّى ين ِإلَْيَك اِبإْلِ مَّ
 هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َبِشريًا

 مَا يَقُولُ الْخَارِجُ إِلَى أَصْحَابِهِ 
ثَ َنا َعْبدح اْلَعزِيِز ْبِن محْسِلٍم قَاَل:  َأْخرَباََن   *سي[ [ ]802] -10073 ثَ َنا َحَرِميُّ ْبنح َحْفٍص قَاَل: َحدَّ َعْبَدةح ْبنح َعْبِد هللِا قَاَل: َحدَّ

ثَ َنا يَزِيدح ْبنح َأيب ِزاَيٍد، َعْن ََثِبٍت، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: اْجَتَمَعِت اأْلَْنَصارح فَ َقاَل: اْنطَلِ  وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه قحوا بِ َحدَّ َنا ِإىَل َرسح
، َوِإانَّ مَلْ َنْسأَْلهح َشي ْ  َواِضحح َنا الن َّ ًئا ِإالَّ َأْعطَاهح، َوَسلََّم، فَ َنْسأَلحهح َأْن ََيَْعَل َماَءاَن َسْيًحا، فَ َقِد اْشَتدَّ َعَلي ْ ًئا ِإالَّ َأْعطَااَن، َوَلْن َيْسَأَل رَبَّهح َشي ْ

َا َثاَلًَث، اَل فَأَتَ ْوا رَ  وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َفَخَرَج َعَلْيِهْم فَ َقاَل: »َمْرَحًبا اِبأْلَْنَصاِر، يَ قحوهلح ْم،    سح تحكح ًئا ِإالَّ َأْعطَي ْ َتْسأَلحوين اْليَ ْوَم َشي ْ
مح الَّيِت  وا َمْسأَلَتَ هح ولح هللِا َصلَّى   َواَل َأْسَألح َريبِّ ِإالَّ َأْعطَانِيِه« َفرَتَكح وَل هللِا، ادْعح هللَا لََنا اِبْلَمْغِفَرِة فَ َقاَل َرسح َجاؤوا ِفيَها فَ َقالحوا: اَي َرسح

مَّ اْغِفْر ِلَْلَْنَصاِر، َوأِلَبْ َناِء اأْلَْنَصاِر َوأِلَبْ َناِء أَبْ َناِء اأْلَْنَصاِر«   هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »اللهح
فإنه مدلس  -وهو ابن فضالة-حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف من أجل المبارك  (:12414ند )# قال شعيب في تخريج المس

 وقد عنعن، لكنه متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. 
 كَيْفَ السَّلَامُ 
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َلى، َعنْ   سي[ [ ]803] -   10083 ثَ َنا اْبنح َأيب لَي ْ ثَ َنا ِعيَسى يَ ْعِّن اْبَن يحونحَس قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َأمْحََد قَاَل: َحدَّ ِد َأْخرَباََن حمحَمَّ  حمحَمَّ
َرْحِبيٍل، َعْن قَ ْيِس ْبِن َسْعِد ْبِن ِعَبادَ  َة قَاَل: َجاَء النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َسْعِد ْبِن زحرَارََة، َعْن َعْمِرو ْبِن شح

ا رََأى النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّ  ْم« فَ َردَّ َسْعٌد َوَخاَفَت، فَ َلمَّ اَلمح َعَلْيكح َم أَنَّهح اَل ي حْؤِذنح َلهح اْنَصَرَف، َفخَرَج ِإىَل َسْعٍد فَ َقاَل: »السَّ
عحَك ِإالَّ َأيّنِ َأْحبَ ْبتح َأْن َأْسَتْكِثَر ِمْن َتْسِليِمَك، فَ َرجَ َسْعٌد يف ِإْثرِِه،  وَل هللِا، َما َمنَ َعِّن َأْن أحمسِْ َع َمَعهح فَ َوَضَع َلهح َماًء يف فَ َقاَل: اَي َرسح

هِبَا، َكَأيّنِ   فَاْلَتَحَف  ِبَوْرٍس  َمْصبحوَغٍة  مبِْلَحَفٍة  َأَمَر  ُثحَّ  فَاْغَتَسَل،  َعَلى َجْفَنٍة  َصلِّ  مَّ  »اللهح فَ َقاَل:  َجْنِبِه،  عحْكَنِة  يف  اْلَوْرِس  ِإىَل  أَْنظحرح 
 اأْلَْنَصاِر، َوَعَلى ذحرِّيَِّة اأْلَْنَصاِر« 

 من »اللُهمَّ َصلِ  ( بمثله إال أنه قال في آخره »اللَُّهمَّ اْجَعْل َصَلَواِتَك َوَرْحَمَتَك َعَلى آِل َسْعِد ْبِن ُعَباَدَة« بدال5185# رواه أبو داود )
يَِّة اأْلَْنَصاِر«، وقال األلباني: ضعيف اإلسناد.   َعَلى اأْلَْنَصاِر، َوَعَلى ُذرِ 

 كَرَاهِيَةُ التَّسْلِيمِ بِالْأَكُفِّ وَالرُّؤوسِ وَالْإشَارَةِ 
10100-  [804[ الصَّلْ   * سي[[  َثِّن  َحدَّ قَاَل:  ْسَتِمرِّ  اْلمح ْبنح  ِإبْ َراِهيمح  َْيٍد  َأْخرَباََن  محح ْبنح  ِإبْ َراِهيمح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  ٍد  حمحَمَّ ْبنح  تح 

وَل هللِا َصلَّى هللاح  َث أَبحو الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، َأنَّ َرسح ، َعْن ثَ ْوٍر قَاَل: َحدَّ وا َتْسِليَم  الرَُّؤاِسيُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »اَل تحَسلِّمح
وِد وَ  َشارَِة« اْليَ هح فِّ َوالرُّؤوِس َواإْلِ ْم اِبأْلَكح  النََّصاَرى، فَِإنَّ َتْسِليَمهح

 مَا يَقُولُ إِذَا انْتَهَى إِلَى قَوْمٍ فَجَلَسَ إِلَيْهِمْ 
ْنتح َجاِلًسا َمعَ   س[ [ ]805]  -   10101 ثَ َنا َخَلٌف، َعِن اْبِن َأِخي أََنٍس، َعْن أََنٍس قَاَل: كح َبةح ْبنح َسِعيٍد قَاَل: َحدَّ  َأْخرَباََن ق حتَ ي ْ

ٌل َفَسلََّم َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعلَ  وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يف احْلَْلَقِة، ِإْذ َجاَء رَجح اَلمح  ْيهِ َرسح  َوَسلََّم َوَعَلى اْلَقْوِم، فَ َقاَل: السَّ
اَلمح َوَرمْحَةح هللِا َوبَ رََكاتح  مح السَّ ْم، فَ َردَّ َعَلْيِه النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َوَعَلْيكح لح قَاَل: احْلَْمدح ّلِِلَِّ مَحًْدا َعَلْيكح ا َجَلَس الرَّجح هح« فَ َلمَّ

بُّ رَب َُّنا َويَ ْرَضى، فَ َقاَل َلهح النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َكْيَف ق حْلتَ َكِثريًا طَيِّبً  ؟« فَ َردَّ َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاح ا محَبارًَكا ِفيِه، َكَما َيِح
ْم َحرِيٌص َعَلى َعَلْيِه َوَسلََّم َكَما قَاَل، فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: " َوالَّ  لُّهح ِذي نَ ْفِسي بَِيِدِه، َلَقِد ابْ َتَدرََها َعَشَرةح َأْماَلٍك، كح

بحوَها َكَما قَاَل  بحوهَنَا َحَّتَّ رَفَ عحوهح ِإىَل ِذي اْلِعزَِّة، فَ َقاَل: اْكت ح بحوَها، فَ َباَدرحوا َكْيَف َيْكت ح  َعْبِدي "َأْن َيْكت ح
إسناده قوي لكن فيه خلف بن خليفة كان قد اختلط قبل موته، وهو هنا قد وهم في  (:  12612# قال شعيب في تخريج المسند )

(، وأبو 600مسلم )]كما رواه    روايته ألول هذا الحديث، فالمحفوظ عن أنس أن الرجل قال ما قاله من الحمد في أثناء الصالة
  [ (901(، والنسائي )763داود )

َو عحَمرح ْبنح َسِعيدٍ   * سي[[ ]806]  -   10103 ثَ َنا أَبحو َداوحَد َوهح َلْيَماَن أَبحو احْلََسِن الرَُّهاِويُّ قَاَل: َحدَّ ،  َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح سح  احْلََفِريُّ
أَبِيِه   َعْن  أَبْ َزى،  ْبِن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعْن  َهْيٍل،  ْبِن كح َسَلَمَة  َعْن  ْفَياَن،  سح ِإَذا َعْن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  النَِّبُّ  قَاَل: َكاَن 

ٍد َصلَّى هللاح   ْخاَلِص، َوِديِن نَِبيَِّنا حمحَمَّ ْساَلِم، وََكِلَمِة اإْلِ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوِملَِّة أَبِيَنا ِإبْ َراِهيَم َحِنيًفا،  َأْصَبَح قَاَل: »َأْصَبْحَنا َعَلى ِفْطَرِة اإْلِ
ْشرِِكنَي«. َوَما كَ   اَن ِمَن اْلمح

 .إسناده صحيح على شرط الشيخين(: 15360# قال شعيب في تخريج المسند )
10104   -  [807[ بْ   * سي[[  َسَلَمَة  َعْن  ْفَياَن،  سح َعْن   ، اجْلَْرِميُّ يَزِيَد  اْبنح  َو  َوهح قَاِسٌم  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َحْرٍب  ْبنح  َأمْحَدح  ِن  َأْخرَباََن 

َهْيٍل، َعْن   لح ِإَذا َأْصَبَح: ِمثْ َلهح َسَواءٌ َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن أَبْ َزى، َعْن أَبِيِه قَاَل: َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قحو كح
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 .إسناده صحيح على شرط الشيخين(: 15360# قال شعيب في تخريج المسند )
ًدا يَ ْعِّن اْبنَ َأْخرَبانَ   * سي[ [ ]808]  -   10105 : أَتَ ْيتح حمحَمَّ ْعَبَة، يَ قحولح ْعتح شح ثَ َنا َشَبابَةح قَاَل: مسَِ   ِإْسَحاقح ْبنح ِإبْ َراِهيَم قَاَل: َحدَّ

: َأْقرِْئِّن َعْن َسَلَمَة َحِديثًا محْسَنًدا َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَحدَّ  َلى، فَ قحْلتح َعِن اْبِن َأيب َأْوََف قَاَل: ِإَذا َأْصَبَح:   َث، َأيب لَي ْ
ْعَبةح: فَأَتَ ْيتح َسَلَمَة َفذََكْرتح َذِلَك َلهح فَ َقاَل: مَلْ   َعاَء قَاَل شح َأمْسَْع ِمِن اْبِن َأيب َأْوََف َعِن النَِّبِّ َصلَّى »َأْصَبْحَنا َعَلى اْلِفْطَرِة« َفذََكَر الدُّ

ْثَت َعْنهح؟ قَاَل: اَل، َولَ هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم   دِّ : َواَل حح : َواَل ِمْن قَ ْوِل اْبِن َأيب َأْوََف؟ قَاَل: اَل، ق حْلتح ًئا، ق حْلتح ْعتح َذرًّا يف َهَذا َشي ْ ِكّنِّ مسَِ
ثح َعْن َسِعيِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن أَبْ َزى، َعْن أَبِيِه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعلَ  ْيِه َوَسلََّم، أَنَّهح َكاَن ِإَذا َأْصَبَح قَاَل َذِلَك، فَ َرَجْعتح َيحَدِّ

: أَْيَن اْبنح َأيب َأْوََف ِمْن ذَ  ٍد، فَ قحْلتح ٍد، َويف َمْوِضٍع آَخَر ِمْن ِكَتايب: َفَدَخْلتح َعَلى حمحَمَّ رٍّ؟، َويف َمْوِضٍع آَخَر: أَْيَن َذرٌّ ِمِن ِإىَل حمحَمَّ
: َهَكَذا ت حَعاِملح اْبِن َأيب أَ  ، ق حْلتح ؟ْوََف؟ قَاَل: َهَكَذا ظَنَ ْنتح  اِبلظَّنِّ

ْحَمِن ْبِن َأِبي َلْيَلى َأَحُد اْلُعَلَماِء، ِإالَّ َأنَُّه َسي ِ  # ْحَمِن: ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّ  ُئ اْلِحْفِظ َكِثيُر اْلَخَطأِ َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ
ثَ َنا أَبحو َسعِ   * سي[ [ ]809]   -  10114 اٍر احْلَرَّاينُّ قَاَل: َحدَّ ثَ َنا أَبحو َحرََّة، َعْن  َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح َبكَّ يٍد، َمْوىَل َبِّن َهاِشٍم قَاَل: َحدَّ

ِد ْبِن َواِسٍع، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن الصَّْمِت، َعْن َأيب َذرٍّ قَاَل: َأْوَصاين َخِليِلي أَبحو اْلَقاِسِم َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن أحْكِثَر ِمْن قَ ْوِل:    حمحَمَّ
نحوِز اجْلَنَِّة« »اَل َحْوَل وَ  َا ِمْن كح َة ِإالَّ اِبهلِل؛ فَِإهنَّ  اَل ق حوَّ

 (: صحيح.2525# قال األلباني في صحيح الترغيب )
10117  -  [810[ َعطَاِء    * سي[[  َعْن  َسَلَمَة،  ْبنح  مَحَّادح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  الرَّمْحَِن  َعْبدح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َعِليٍّ  ْبنح  َعْمرحو  ْبِن  َأْخرَباََن 

َأدحلُّ  »أاَل  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن  َجَبٍل،  ْبِن  محَعاِذ  َعْن  َرزِيٍن،  َأيب  َعْن  اِئِب،  اجْلَنَِّة؟« السَّ أَبْ َواِب  ِمْن  اَبٍب  َعَلى  َك 
َة ِإالَّ اِبهلِل«  َو قَاَل: »اَل َحْوَل َواَل ق حوَّ  قَاَل: َوَما هح

 قال الهيثمي: رجالها رجال الصحيح غير عطاء بن السائب وقد حدث عنه حماد بن سلمة قبل االختالط #
ثَ َنا عحبَ ْيدح هللِا ْبنح محو   * سي[ [ ]811]  -  10118 َلْيَماَن، قَااَل: َحدَّ َسى، َعْن  َأْخرَباََن اْلَقاِسمح ْبنح زََكِرايَّ ْبِن ِديَناٍر، َوَأمْحَدح ْبنح سح

َنا َأاَن َأْمِشي َمَع َرسح ِإْسَرائِيلَ  َريْ َرَة قَاَل: بَ ي ْ ، َعْن َأيب هح َمْيِل ْبِن ِزاَيٍد النََّخِعيُّ وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ، َعْن َأيب ِإْسَحاَق، َعْن كح
نحوِز اجْلَنَِّة: اَل  َريْ َرَة، أاَل َأدحلَُّك َعَلى َكْنٍز ِمْن كح َة ِإالَّ اِبهلِل، َواَل َمْنَجى ِمَن هللِا ِإالَّ ِإلَْيِه " قَاَل: " اَي َأاَب هح  َحْوَل َواَل ق حوَّ

  جاله رجال الصحيح غير كميل بن زياد وهو ثقةر قال الهيثمي:  #
ثَ َنا َعْبدح هللِا ْبنح ََيََْي    *س[ [ ]812]   -   10121 ثَ َنا َعْبدح  َأْخرَبين ِإبْ َراِهيمح ْبنح يَ ْعقحوَب قَاَل: َحدَّ الث ََّقِفيُّ ثَِقٌة َمْأمحوٌن، قَاَل: َحدَّ

احْلَِميدِ  َعْبَد  ْعتح  مسَِ قَاَل:  َسَلَمَة  ْبنح  َخاِلدح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َحِكيٍم  ْبِن  عحْثَماَن  َعْن  ِزاَيٍد،  ْبنح  طَْلَحَة: َكْيَف اْلَواِحِد  ْبَن  محوَسى  َسَأَل   
وَل هللِا َصلَّى هللاح َعلَ الصَّاَلةح َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاح  ْيِه َوَسلََّم  َعَلْيِه َوَسلََّم؟ فَ َقاَل محوَسى: َسأَْلتح زَْيَد ْبَن َخارَِجَة، فَ َقاَل َل: َسأَْلتح َرسح

مَّ اَبِرْك َعَلى حمحَ  وَل هللِا، َكْيَف الصَّاَلةح َعَلْيَك؟ قَاَل: " َصلُّوا ُثحَّ قحولحوا: اللهح : اَي َرسح ٍد، َكَما اَبرَْكَت َعَلى فَ قحْلتح ٍد َوَعَلى آِل حمحَمَّ مَّ
يٌد ُمَِيٌد "   آِل ِإبْ َراِهيَم، ِإنََّك محَِ

 .إسناده صحيح(: 2230# قال شعيب في تخريج شرح مشكل األثار )
ي قَاَل: َأْخرَباََن ََيََْي ْبنح    * سي[[ ]813]  -   10125 ثَ َنا َعمِّ أَيُّوَب قَاَل: َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح َسْعِد ْبِن احْلََكِم ْبِن َأيب َمْرمَيَ قَاَل: َحدَّ

ٌل ِإىَل َجْنبِ  َبَة قَاَل: َصلَّى رَجح َثِّن َجْعَفرح ْبنح رَبِيَعَة، َأنَّ َعْوَن ْبَن َعْبِد هللِا ْبِن عحت ْ َعْبِد هللِا ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِصي، َفَسِمَعهح ِحنَي   َحدَّ
جَ  ِإىَل  َصلَّى  ُثحَّ  َواإْلِْكَراِم«  اجلِْاَلِل  َذا  اَي  تَ َبارَْكَت  اَلمح،  السَّ َوِمْنَك  اَلمح  السَّ »أَْنَت   : يَ قحولح َسلََّم َسلََّم  ِحنَي  عحَمَر  ْبِن  هللِا  َعْبِد  ْنِب 
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ذَ  ِمْثَل  يَ قحولح  ْبِن  َفَسِمَعهح  هللِا  َعْبِد  َجْنِب  ِإىَل  َصلَّْيتح  ِإيّنِ  قَاَل:  َأْضَحَكَك؟  َما  عحَمَر:  اْبنح  َلهح  فَ َقاَل  لح،  الرَّجح َفَضِحَك  َعْمٍرو ِلَك، 
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قحولح ذَ   ِلَك«.َفَسِمْعتحهح يَ قحولح ِمْثَل َما ق حْلَت، قَاَل اْبنح عحَمَر: »َكاَن َرسح

ْحَمِن: َيْحَيى اْبُن َأيُّوَب ِعْنَدُه َأَحاِديُث َمَناِكيٍر، َوَلْيَس ُهَو ِبَذِلَك اْلَقِويِ  ِفي  #  اْلَحِديِث َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ
ثَ َنا ِإسْ   *سي[ [ ]814]   -  10126 َو اْبنح َعْمٍرو قَاَل: َحدَّ ثَ َنا محَعاِويَةح َوهح َرائِيلح،  َأْخرَباََن ِإْسَحاقح ْبنح يَ ْعقحوَب ْبِن ِإْسَحاَق قَاَل: َحدَّ

ولح هللِا َصلَّى َعْن َعاِصٍم اأْلَْحَوِل، َعْن َعْوَسَجَة ْبِن الرَّمَّاِح، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأيب اهْلحَذْيِل، َعْن َعْبِد هللِا   ْبِن َمْسعحوٍد قَاَل: َكاَن َرسح
اَلمح، تَ َبارَْكَت اَي َذا اجلِْاَللِ  اَلمح َوِمْنَك السَّ مَّ أَْنَت السَّ  َواإْلِْكَراِم« هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َسلََّم قَاَل: »اللهح

 . له شاهد، وروي موقوفا: 2/223 إتحاف الخيرة المهرة# قال البوصيري في 

 مَا يَقُولُ إِذَا قِيلَ لَهُ: إِنَّ فُلَانًا يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامُ 
َلْيَماَن، َعْن ََثِبٍت، َعنْ   * س[[ ]815]   -   10134  أََنٍس قَاَل: َأْخرَبين َأمْحَدح ْبنح َفَضاَلَة، َأْخرَباََن َعْبدح الرَّزَّاِق، َأْخرَباََن َجْعَفرح ْبنح سح

اَلمح َوَعَلى َجاَء ِجرْبِيلح ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َوِعْنَدهح َخِدََيةح َوقَاَل: ِإنَّ هللَا ي حْقِرئح  َو السَّ اَلمح، فَ َقاَلْت: ِإنَّ هللَا هح  َخِدََيَة السَّ
اَلمح َوَرمْحَةح هللاِ  اَلمح، َوَعَلْيَك السَّ  .ِجرْبِيَل السَّ

 . هذا حديث حسٌن، رجاله رجال الصحيح(: 110# قال العالمة الوادعي في الصحيح المسند )

 مُوا عَلَيْهِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِنيَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ مَا يَقُولُ لِأَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا سَلَّ 
ْفَياَن، َعْن عَ   سي[ [ ]816]  -  10139 َبةح ْبنح َسِعيٍد، َواحْلَاِرثح ْبنح ِمْسِكنٍي، ِقَراَءًة َعَلْيِه َواللَّْفظح َلهح، َعْن سح ْبِد هللِا َأْخرَباََن ق حتَ ي ْ

َعلَ  َسلََّم  ِإَذا   " قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  النَِّبَّ  ِبِه  لحغح  يَ ب ْ عحَمَر،  اْبِن  َعِن  ِديَناٍر،  امح ْبِن  السَّ  : يَ قحولح َا  فَِإُنَّ َوالنَّْصَراينُّ  وِديُّ  اْليَ هح ْيَك 
ْم "  ْم، فَ قحْل: َعَلْيكح  َعَلْيكح

 ، وليس فيه "والنصراني". (2164)ومسلم  (،6257أخرجه البخاري )# 

 ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى شُعْبَةَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ فِي ذَلِكَ 
َو اْبنح َجْعَفٍر، عَ   * سي[ [ ]817]  -  10148 ثَ َنا أَبحو أحَساَمَة، َعْن َعْبِد احْلَِميِد َوهح ْن  َأْخرَباََن َواِصلح ْبنح َعْبِد اأْلَْعَلى قَاَل: َحدَّ

َوَسلَّ  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  وَل  َرسح َأنَّ   ، اْلِغَفاِريِّ َبْصَرَة  َأيب  َعْن  هللِا،  َعْبِد  ْبِن  َمْرَثِد  َعْن  َفَمِن  يَزِيَد،  وٍد،  يَ هح ِإىَل  رَاِكٌب  ِإيّنِ   " قَاَل:  َم 
ْم "  ْم فَ قحولحوا: َوَعَلْيكح وا َعَلْيكح  اْنطََلَق َمِعي، فَِإْن َسلَّمح

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، وقد اختلف فيه على عبد   (:27235# قال شعيب في تخريج المسند )
 . الحميد بن جعفر

 يَقُولُ إِذَا غَضِبَ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ فِي خَبَرِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي ذَلِكَ مَا  
فح ْبنح ِعيَسى قَاَل: َأْخرَباََن اْلَفْضلح ْبنح محوَسى، َأْخرَباََن يَزِيدح يَ ْعِّن اْبَن ِزايَ  * سي[[ ]818] -  10151 ٍد، َعْن َعْبِد َأْخرَباََن يحوسح

َلى، َعْن أحيبَِّ ْبِن َكْعٍب، ََنَْوهح   اْلَمِلِك ْبِن عحَمرْيٍ، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيب لَي ْ
هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنِ ي أَلَْعَلُم اْسَتبَّ َرُجاَلِن ِعْنَد النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَغِضَب َأَحُدُهَما، َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى  # نص الحديث: 

ِجيِم "  ْيَطاِن الرَّ  َكِلَمةا َلْو َقاَلَها َلَذَهَب َغْيُظُه: َأُعوُذ ِباهلِل ِمَن الشَّ
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 مَنِ الشَّدِيدُ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ 
َو اْبنح َمْسرحوٍق، َعْن َأيب َحازٍِم، َعْن َأيب سي[ َأْخرَبانَ [ ]819] -  10156 ، َعْن َأيب اأْلَْحَوِص، َعْن َسِعيٍد َوهح ِريِّ  َهنَّادح ْبنح السَّ

ِديَد لَْيَس َمْن َغَلَب الّرَِجاَل، َوَلكِ  َريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرسحولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ الشَّ  ِديَد َمْن َغَلَب نَ ْفَسهح« نَّ الشَّ هح
 . وهو في الصحيحين بمعناه. إسناده صحيح على شرط الشيخين(: 1645# قال شعيب في تخريج شرح مشكل األثار )

 مَا يَقُولُ إِذَا جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ كَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ 
، َعِن اْبِن اهْلَادِ   سي[ [ ]820]   -   10158 َعْيٍب قَاَل: َأْخرَباََن اللَّْيثح دح ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكِم، َعْن شح ، َعْن ََيََْي َأْخرَباََن حمحَمَّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ي َ  قحومح يف َُمِْلٍس ِإالَّ قَاَل: »اَل ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت،  ْبِن َسِعيٍد، َعْن زحرَارََة، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: " َما َكاَن َرسح
وَل هللِا، َما َأْكثَ َر َما تَ قحولح َهؤحاَلِء اْلَكِلَماِت ِإَذا قحْمَت؟ : اَي َرسح فَ َقاَل: »ِإنَّهح اَل يَ قحوهلححنَّ َأَحٌد ِحنَي   َأْستَ ْغِفرحَك َوأَتحوبح ِإلَْيَك« فَ قحْلتح

 ِه ِإالَّ غحِفَر َلهح َما َكاَن يف َذِلَك اْلَمْجِلِس«.  يَ قحومح ِمْن َُمِْلسِ 
 أَبِي هُرَيْرَةَ مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرِ اهللَ تَعَالَى فِيهِ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ فِي خَبَرِ  

10165-  [821[ قَالَ   سي[ [  َنْصٍر  ْبنح  َوْيدح  سح َأيب  َأْخرَباََن  َعْن   ، اْلَمْقربحِيِّ َسِعيٍد  َعْن  ِذْئٍب،  َأيب  اْبِن  َعِن  هللِا،  َعْبدح  َأْخرَباََن   :
َريْ َرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  رحوا هللَا ِفيِه  »َما َجَلَس قَ ْوٌم َُمِْلًسا مَلْ َيذْ   ِإْسَحاَق َمْوىَل َعْبِد هللِا ْبِن احْلَاِرِث، َعْن َأيب هح كح

ِر هللَا ِفيِه ِإالَّ َكاَن َعَلْيِه تَِرٌة«   ِإالَّ َكاَن َعَلْيِهْم تَِرٌة، َوَما َمَشى َأَحٌد َِمًْشى مَلْ َيْذكح
أبو إسحاق مولى عبد هللا بن الحارث بن نوفل لم يوثقه أحد ولم يجرحه وبقية رجال أحد :  10/83# قال شعيب في مجمع الزوائد  

  إسنادي أحمد رجال الصحيح

 ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ فِيهِ 
10166-   [822[ عَ سي[[  َسِعيٌد،  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  ِذْئٍب  َأيب  اْبنح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  ََيََْي  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َعِليٍّ  ْبنح  َعْمرحو  َأيب    نْ َأْخرَباََن 

َريْ َرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َما ِمْن قَ ْوٍم   رحوا هللَا ِفيِه ِإالَّ ِإْسَحاَق َمْوىَل احْلَاِرِث، َعْن َأيب هح وا َُمِْلًسا مَلْ َيْذكح َجَلسح
ِر  ٌل َطرِيًقا مَلْ َيْذكح  هللَا ِفيِه ِإالَّ َكاَن َعَلْيِه تَِرٌة«. َكاَنْت َعَلْيِهْم تَِرٌة، َوَما َسَلَك رَجح

أبو إسحاق مولى عبد هللا بن الحارث بن نوفل لم يوثقه أحد ولم يجرحه وبقية رجال أحد إسنادي أحمد :  10/83# قال الهيثمي  
َ ِفيِه  ( بلفظ "4856. ورواه أبو داود )رجال الصحيح ا َلْم َيْذُكِر َّللاَّ َكاَنْت َعَلْيِه ِمَن َّللاَِّ ِتَرٌة، َوَمْن اْضَطَجَع َمْضَجعاا، اَل  »َمْن َقَعَد َمْقَعدا

َ ِفيِه َكاَنْت َعَلْيِه ِمَن َّللاَِّ ِتَرٌة«  "َيْذُكُر َّللاَّ
، َعْن عحْثَماَن ْبِن عحَمَر، َعِن اْبِن َأيب ِذْئٍب ِبِه. سي[[ ]823]  -10167  َوَعْن َعبَّاٍس اْلَعْنرَبِيِّ
َريْ رَ سي[[ ]824]  -10168 ثَ َنا قَاِسٌم، َعِن اْبِن َأيب ِذْئٍب، َعْن َأيب ِإْسَحاَق، َعْن َأيب هح َة قَاَل: َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح َحْرٍب قَاَل: َحدَّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: ََنَْوهح   قَاَل َرسح
 يثِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي صَالِحٍ فِي هَذَا الْحَدِ 
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ْعَبةح،   [* سي [ ]825]  -10170 ثَ َنا شح ثَ َنا أَبحو َعاِمٍر، َحدَّ اٍر، َحدَّ دح ْبنح َبشَّ ثَ َنا حمحَمَّ َلْيَماَن،   َأْخرَبين زََكِرايَّ ْبنح ََيََْي قَاَل: َحدَّ َعْن سح
رحوَن هللَا ِفيِه َعْن ذَْكَواَن، َعْن َأيب َسِعيٍد اخْلحْدِريِّ قَاَل: قَاَل َرسحولح هللِا َصلَّى  وَن َُمِْلًسا اَل َيْذكح هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما ِمْن قَ ْوٍم ََيِْلسح

 ِإالَّ َكاَنْت َعَلْيِهْم َحْسَرٌة يَ ْوَم اْلِقَياَمِة، َوِإْن َدَخلحوا اجْلَنََّة« 
 (: صحيح.401# قال الوادعي في الصحيح المسند )

10172 -  [826[ َأمحَْ   *سي[ [  ْبِن َأْخرَباََن  يَزِيَد  َعْن  َداوحَد،  أَبحو  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  وٍف  َمْنجح ْبِن  َوْيِد  سح ْبِن  َعِليِّ  ْبِن  هللِا  َعْبِد  ْبنح  دح 
وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َما َجَلَس ق َ  ُثحَّ تَ َفرَّقحوا َعْن َغرْيِ َصاَلٍة ْوٌم َُمِْلًسا  ِإبْ َراِهيَم، َعْن َأيب الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبٍر، َأنَّ َرسح

 َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِإالَّ تَ َفرَّقحوا َعَلى أَْننَتِ ِمْن رِيِح اجْلِيَفِة« 
 (: صحيح.5506# قال األلباني في صحيح الجامع )

 بَاب  
ثَ َنا اْبنح عَ   * سي[ [ ]827]   -   10185 ، َحدَّ ْفَيانح ثَ َنا سح ثَ َنا َعْبدح اجْلَبَّاِر ْبنح اْلَعاَلِء، َحدَّ ْجاَلَن، َعْن  َأْخرَبين زََكِرايَّ ْبنح ََيََْي، َحدَّ

عَ  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  َرسح قَاَل  قَاَل:  أَبِيِه  َعْن  َبرْيٍ،  جح ْبِن  اَنِفِع  َعْن  قَ ْيٍس،  ْبِن  َوَداوحَد  هللِا محْسِلٍم،  ْبَحاَن  سح قَاَل:  َمْن   " َوَسلََّم:  َلْيِه 
مَّ َوِبَْمِدَك، اَل ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت، َأْستَ ْغِفرحَك َوأَتحوبح ِإلَْيَك، فَ َقاهَلَا يف   ْبَحاَنَك اللهح َُمِْلِس ِذْكٍر َكاَنْت َكالطَّاَبِع يحْطَبعح َعَلْيِه، َوِبَْمِدِه، سح

  َلْغٍو َكاَنْت َكفَّارََتهح ". َوَمْن قَاهَلَا يف َُمِْلسِ 
  .رجاله رجال الصحيح: 10/145# قال الهيثمي في مجمع الزوائد 

، َعِن اْبِن َعْجاَلَن، َعْن محْسِلِم ْبِن َأيب َحرََّة،  * سي[[ ]828]   -10186 ْفَيانح ثَ َنا سح َعْن    َأْخرَبين زََكِرايَّ َعِن اْبِن َأيب عحَمَر، َحدَّ
َبرْيٍ، ِمث ْ اَنِفِع ْبِن  َثِّن َداوحدح ْبنح قَ ْيٍس اْلَفرَّاءح، َعْن اَنِفِع ْبِن جح : َوَحدَّ ْفَيانح َبرْيٍ، يَ ْرفَ عحهح ََنَْوهح. قَاَل سح  َلهح جح
 # مرسل. 

 كَفَّارَةُ مَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي الْعَالِيَةِ فِي الْخَبَرِ فِي ذَلِكَ 
ثَ َنا محْصَعبح بْ  * سي[[ ]829] -10188 ٍد، َحدَّ ثَ َنا يحونحسح ْبنح حمحَمَّ نح َحيَّاَن َأْخرَباََن عحبَ ْيدح هللِا ْبنح َسْعِد ْبِن ِإبْ َراِهيَم ْبِن َسْعٍد َحدَّ

و محَقاِتِل ْبِن َحيَّاَن، َعْن محَقاِتِل ْبِن َحيَّاَن، َعِن الرَّبِيِع ْبِن أََنٍس، َعْن َأيب  ، َعْن رَاِفِع ْبِن َخِديٍج قَاَل: َكاَن َرسحولح  َأخح  اْلَعالَِيِة الرِّاَيِحيِّ
ْبَحا َهَض قَاَل: »سح مَّ َوِبَْمِدَك، َأْشَهدح َأْن اَل ِإَلَه إِ هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم أبََِخَرٍة ِإَذا اْجَتَمَع ِإلَْيِه َأْصَحابحهح فََأرَاَد َأْن يَ ن ْ الَّ َنَك اللهح

نحوبَ  وًءا َوظََلْمتح نَ ْفِسي، فَاْغِفْر َل، ِإنَّهح اَل يَ ْغِفرح الذُّ ِإالَّ أَْنَت« قَاَل: فَ قحْلَنا: اَي َرسحوَل   أَْنَت، َأْستَ ْغِفرحَك َوأَتحوبح ِإلَْيَك، َعِمْلتح سح
؟ قَاَل: " َأَجْل، َجاَءين ِجربِْ  نَّ نَّ َكفَّارَاتح اْلَمْجِلِس "هللِا، ِإنَّ َهِذِه َكِلَماٌت َأْحَدثْ تَ هح ، هح دح اَلمح فَ َقاَل: اَي حمحَمَّ  يلح َعَلْيِه السَّ

، َعْن َمْنصحوٍر، َعْن ِزاَيِد ْبنِ   * سي[[ ]830]   -10189 ْفَيانح ثَ َنا سح ثَ َنا يَزِيدح ْبنح َهارحوَن، َحدَّ اٍر، َحدَّ دح ْبنح َبشَّ  َحِصنٍي، َأْخرَباََن حمحَمَّ
؟ قَاَل: " َكِلَماٌت َعلََّمِنيِهنَّ َعْن َأيب اْلَعالِيَ  ْعَناَك تَ قحوهلححنَّ وَل هللِا، َما َكِلَماٌت مسَِ اَلمح، ِة الرِّاَيِحيِّ قَاَل: قَالحوا: اَي َرسح  ِجرْبِيلح َعَلْيِه السَّ

مَّ َوِبَْمِدَك، َأْشَهدح َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت، ْبَحاَنَك اللهح  َأْستَ ْغِفرحَك َوأَتحوبح ِإلَْيَك ". َكفَّارَةح اْلَمْجِلِس: سح
 # مرسل. 
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ْفَياَن، َعْن َمْنصحوٍر، َعْن فحَضْيٍل، َعْن ِزاَيِد    *سي[ [ ]831]   -10191 ثَ َنا أَبحو َداوحَد، َعْن سح َلْيَماَن، َحدَّ ْبِن َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح سح
َصنٍي، َعْن َأيب اْلَعالَِيِة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح  مَّ َوِبَْمِدَك، َأْشَهدح َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت، حح ْبَحاَنَك اللهح  َعَلْيِه َوَسلََّم: " َكفَّارَةح اْلَمْجِلِس: سح

 َأْستَ ْغِفرحَك َوأَتحوبح ِإلَْيَك " 
 # مرسل. 

 كَمْ يَتُوبُ فِي الْيَوْمِ 
، َعْن قَ َتاَدَة، َعْن أََنٍس، َعِن النَِّبِّ  *سي[ [ ]832]   -10193 ثح ْعتح َأيب َيحَدِّ ، مسَِ ْعَتِمرح ثَ َنا اْلمح  َصلَّى َأْخرَباََن أَبحو اأْلَْشَعِث، َحدَّ

 هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإيّنِ أَلَتحوبح يف اْليَ ْوِم َسْبِعنَي َمرًَّة« 
 . إسناده صحيح على شرط مسلم(: 924# قال شعيب في تخريج صحيح ابن حبان )

َثِّن َعْبدح هللِا ْبنح رََجاٍء، َعْن ِعْمَراَن، َعْن قَ َتاَدَة، َعْن أََنٍس قَا * سي[[ ]833]   -10194 ، َحدَّ َثَّنَّ دح ْبنح اْلمح َل: قَاَل َأْخرَباََن حمحَمَّ
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإيّنِ أَلَْستَ ْغِفرح هللاَ    يف اْليَ ْوِم َوأَتحوبح َأْكثَ َر ِمْن َسْبِعنَي َمرًَّة« َرسح

 . إسناده صحيح على شرط مسلم(: 924# قال شعيب في تخريج صحيح ابن حبان )

 ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي بُرْدَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ 
دح ْبنح َداوحَد،  سي[ [ ]834]  -10201 ِد ْبِن َجْعَفٍر، َعْن محوَسى ْبِن عحْقَبَة، َعْن َأيب َأْخرَباََن حمحَمَّ ثَ َنا ِزاَيدح ْبنح يحونحَس، َعْن حمحَمَّ َحدَّ

 ْليَ ْوِم ِماَئَة َمرٍَّة« هللَا َوأَتحوبح ِإلَْيِه يف اِإْسَحاَق، َعْن َأيب ب حْرَدَة، َعْن أَبِيِه، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإيّنِ أَلَْستَ ْغِفرح 
َ َوَأُتوُب ِإَلْيِه ِفي اْلَيْوِم َسْبِعيَن َمرَّةا«( ولفظه 924# هو في سنن ابن ماجه )  . »ِإنِ ي أَلَْسَتْغِفُر َّللاَّ

 حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ فِيهِ مَا يَقُولُ مَنْ كَانَ ذَرِبَ اللِّسَانِ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِي خَبَرِ  
ْعَبَة، َعْن َأيب ِإْسَحاَق، َعْن محْسلِ [ ]835]   - 10209 ثَ َنا َسِعيدح ْبنح َعاِمٍر، َعْن شح ِم ْبِن سي[ َأْخرَبين ِإبْ َراِهيمح ْبنح يَ ْعقحوَب، َحدَّ

ذَ  ٌل  رَجح ِإيّنِ  هللِا،  وَل  َرسح اَي   : ق حْلتح قَاَل:  َذيْ َفَة  حح َعْن  ِمَن  َنِذيٍر،  أَْنَت  فَأَْيَن   " قَاَل:  َأْهِلي؟  َعَلى  َذِلَك  َعامََّة  َوِإنَّ  اللَِّساِن،  ِربح 
َلِة ِماَئَة َمرٍَّة ".   ااِلْسِتْغَفاِر؟ ِإيّنِ أَلَْستَ ْغِفرح هللَا يف اْليَ ْوِم، َأْو قَاَل: يف اْليَ ْوِم َواللَّي ْ

 ".َسْبِعيَن َمرَّةا   ( بلفظ "3817. ورواه ابن ماجه )لغيره دون قصة ذرابة اللسانصحيح  (:  23362# قال شعيب في تخريج المسند )

 الْإِكْثَارُ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ 
ثَ َنا َسِعيدح ْبنح َعْبِد اْلَعزِيِز، َعْن ِإمْسَاِعيَل بْ   *سي[ [ ]836]  -10215 ، َحدَّ ثَ َنا اْلَولِيدح ، َحدَّ َثَّنَّ دح ْبنح اْلمح ِن عحبَ ْيِد هللِا،  َأْخرَباََن حمحَمَّ

: " َما رَأَْيتح َأَحًدا َأْكثَ َر أَ  َريْ َرَة، يَ قحولح ْعتح َأاَب هح ْن يَ قحوَل: َأْستَ ْغِفرح هللَا َوأَتحوبح ِإلَْيِه، ِمْن  َعْن َخاِلِد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن احْلحَسنْيِ قَاَل: مسَِ
وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم "   َرسح

 لِاسْتِغْفَارُ كَيْفَ ا 
ثَ َنا ِإبْ َراِهيمح ْبنح َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َمْهِديٍّ   * سي[ [ ]837]   -   10222 دح ْبنح محَعاِويََة ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َحدَّ ثَ َنا َخاِلدح  َأْخرَباََن حمحَمَّ ، َحدَّ

َلْيَماَن ْبَن َيَساٍر قَاَل: َأْخربََ  ْعتح سح ، مسَِ ْكِتبح َثِّن َسِعيدح ْبنح ِزاَيٍد اْلمح اِئِب، َعْن َخبَّاِب ْبِن اأْلََرتِّ قَاَل:  ْبنح خَمَْلٍد، َحدَّ ين محْسِلمح ْبنح السَّ
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؟ قَاَل: " قحِل: الل وَل هللِا، َكْيَف َنْستَ ْغفحرح : اَي َرسح مَّ اْغِفْر لََنا، َواْرمَحَْنا، َوتحْب، َوذََكَر َسأَْلتح النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: ق حْلتح هح
وَّابح الرَِّحيمح ". َكِلَمًة مَ  َنا، ِإنََّك أَْنَت الت َّ  ْعَناَها َعَلي ْ

َلْيَماَن ْبَن َيَساٍر    * سي[[ ]838]  -  10223 ْعتح سح َثِّن َسِعيدح ْبنح ِزاَيٍد، مسَِ ثَ َنا َخاِلٌد، َحدَّ ،  َأْخرَباََن محَعاِويَةح ْبنح َصاِلٍح، َحدَّ ثح َيحَدِّ
اِئِب ْبِن َخبَّ  ؟ ََنَْوهح َعْن محْسِلِم ْبِن السَّ  اٍب، قَالحوا: اَي َرسحوَل هللِا، َكْيَف َنْستَ ْغفحرح

َو ا  * سي[[ ]839]  -   10224 َثِّن َسِعيدح ْبنح ِزاَيٍد، َوهح ثَ َنا َخاِلدح ْبنح خَمَْلٍد، َحدَّ ْكِتبح َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح عحْثَماَن ْبِن َحِكيٍم، َحدَّ ْلمح
لَ  ْعتح سح وَل هللِا، َكْيَف َنْستَ ْغفحرح َمْوىَل َبِّن زحْهَرَة، مسَِ اِئِب ْبِن َخبَّاٍب، قَالحوا: اَي َرسح ، َعْن محْسِلِم ْبِن السَّ ثح ؟ قَاَل:  ْيَماَن ْبَن َيَساٍر، َيحَدِّ

وَّابح الرَِّحيمح "  َنا، ِإنََّك أَْنَت الت َّ مَّ اْغِفْر لََنا، َواْرمَحَْنا، َوتحْب َعَلي ْ  " قحولحوا: اللهح
 الِاسْتِغْفَارِ، وَثَوَابُ مَنِ اسْتَعْمَلَهُ   ذِكُرُ سَيِّدِ 

دح ْبنح   *سي[[ ]840]   -  10228 َثِّن حمحَمَّ ثَ َنا ِإْسَحاقح ْبنح ِإبْ َراِهيَم ْبِن َكاُِمَْرا، قَاَل: َحدَّ محِنيٍب اْلَعَدينِّ   َأْخرَبين زََكِرايَّ ْبنح ََيََْي، َحدَّ
ِريِّ ْبِن َيَْ  وا ََي، َعْن ِهَشاٍم، َعْن َأيب الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبٍر قَاَل: قَاَل َرسحولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: " تَ ْعلَ قَاَل: َعَرْضَنا َعَلى السَّ مح

َك، َعَلى َعْهِدَك َوَوعْ  ، اَل ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت، َخَلْقَتِّن َوَأاَن َعْبدح مَّ أَْنَت َريبِّ ، َوَأعحوذح ِبَك ِمْن َشرِّ َما  َسيَِّد ااِلْسِتْغَفاِر: اللهح ِدَك َما اْسَتطَْعتح
نحوَب ِإالَّ أَ  ، َوأَبحوءح ِبَذْنِب، فَاْغِفْر َل َذْنِب، ِإنَّهح اَل يَ ْغِفرح الذُّ ، أَبحوءح بِِنْعَمِتَك َعَليَّ  ْنَت " َصنَ ْعتح

ثَ َنا ِإب ْ   * سي[ [ ]841] -  10229 ، َعْن ِهَشاٍم، َأْخرَباََن ِهاَللح ْبنح اْلَعاَلِء، َحدَّ ِريُّ ثَ َنا السَّ ، َحدَّ ثَ َنا اأْلَْزَرقح َراِهيمح ْبنح َسِعيٍد، َحدَّ
وا َسيَِّد ااِلْستِ  وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " تَ ْعَلمح ، اَل ِإَلَه إِ َعْن َأيب الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبٍر، َأنَّ َرسح مَّ أَْنَت َريبِّ الَّ أَْنَت،  ْغَفاِر: اللهح

، أَبحوءح لَ  ، َأعحوذح ِبَك ِمْن َشرِّ َما َصنَ ْعتح َك، َأاَن َعَلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتطَْعتح َك بِِنْعَمِتَك، َوأَبحوءح ِبَذْنِب، فَاْغِفْر  َخَلْقَتِّن َأاَن َعْبدح
نحوَب ِإالَّ أَْنَت "   َل ِإنَّهح اَل يَ ْغِفرح الذُّ

 نَ الِاسْتِغْفَارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَا يُسْتَحَبُّ مِ 
َعْيبح ْبنح َأيب مَحَْزَة، َعْن َأيب الزِّ  سي[ [ ]842]  -10232 ثَ َنا شح َرْيحح ْبنح يَزِيَد، َحدَّ ثَ َنا شح اَنِد، َعْن َأْخرَبين َعْمرحو ْبنح عحْثَماَن، َحدَّ

َريْ َرَة، َأنَّ النَّ  َسيِِّب، َعْن َأيب هح َعِة َساَعٌة اَل ي حَواِفقحَها َعْبٌد َيْستَ ْغِفرح هللَا  َسِعيِد ْبِن اْلمح ِبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ يف اجْلحمح
 . ِفيَها ِإالَّ َغَفَر هللاح َلهح« قَاَل: َفَجَعَل النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ي حَقلِّلحَها بَِيِدهِ 

ُمسِلٌم  ُيواِفُقها ال ساعةا  الُجُمعةِ  في إنَّ   ولفظه عندهم "  ،(23791) (، وأحمد1430(، والنسائي )1046أبو داود )  مطوال   أخرجه#  
 " أْعطاه إيَّاه إالَّ  َخيراا فيها هللاَ  َيسألُ 

 الْوَقْتُ الَّذِي يُسْتَحَبُّ فِيهِ الِاسْتِغْفَارُ 
ثَ َنا َخاِلٌد، َعْن ِهَشاٍم، َعْن ََيََْي ْبِن َأيب َكِثرٍي، َعْن َأيب َجْعفَ  سي[ [ ]843]  -10237 ٍر، أَنَّهح  َأْخرَباََن ِإمْسَاِعيلح ْبنح َمْسعحوٍد، َحدَّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا بَِقَي ث حلحثح اللَّْيلِ  : قَاَل َرسح َريْ َرَة، يَ قحولح َع َأاَب هح نْ َيا   مسَِ َماِء الدُّ يَ ْنِزلح هللاح تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل ِإىَل السَّ
: َمْن َذا الَِّذي َيْدعحوين َأْسَتِجيبح َلهح، َمْن َذا الَِّذي َيْستَ ْغِفرحين َأْغِفرح َلهح، َمْن َذا الَِّذي َيسْ  ، َحَّتَّ  فَ يَ قحولح َتْكِشفح الضُّرَّ َأْكِشفح

َفِجَر الصُّْبحح "   يَ ن ْ



228 
 

َو اْبنح َسَلَمَة، َعِن اْبِن ِإْسَحاَق، َعْن َسِعيٍد اْلَمْقربحِيِّ   س[ [ ]844] -10246 ٌد َوهح ثَ َنا حمحَمَّ ، َعْن  َأْخرَبين َعْمرحو ْبنح ِهَشاٍم، َحدَّ
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرسح : " ِإَذا َذَهَب ث حلحثح اللَّْيِل اأْلَوَّلح َهَبَط هللاح ِإىَل  َعطَاٍء َمْوىَل أحمِّ صحبَ يََّة، َعْن َأيب هح

، يَ قحولح قَاِئٌل: َأاَل ِمْن َداٍع فَ يحْسَتَجابح َلهح، أَ  نْ َيا، َفاَل يَ َزالح هِبَا َحَّتَّ َيْطلحَع اْلَفْجرح َماِء الدُّ اَل ِمْن َمرِيٍض َيْسَتْشِفي فَ يحْشَفى، َأاَل السَّ
ْغَفرح َلهح " ِمْن محْذِنٍب َيْست َ   ْغِفرح فَ ي ح

ثَ   سي[[ ]845]   -10247 ثَ َنا اْبنح َأيب فحَدْيٍك، َحدَّ ثَ َنا َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح ِإبْ َراِهيَم، َحدَّ ِّن اْبنح َأيب ِذْئٍب،  َأْخرَباََن زََكِرايَّ ْبنح ََيََْي، َحدَّ
َريْ َرَة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى  َبرْيٍ، َعْن َأيب هح :   َعِن اْلَقاِسِم ْبِن َعبَّاٍس، َعْن اَنِفِع ْبِن جح هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " يَ ْنِزلح هللاح ِلَشْطِر اللَّْيِل فَ يَ قحولح

ْمسح " َمْن َيْدعحوين فََأْسَتِجيَب َلهح، ِمْن َيْسأَلحِّن فَأحْعِطَيِه، َمْن َيْستَ ْغِفرحين فََأْغِفَر َلهح، َفاَل يَ َزالح َكَذالِ  َل الشَّ  َك َحَّتَّ ت حَرجَّ
اختالفات   عم  (446) (، والترمذي1315(، وأبو داود )758(، ومسلم )1145البخاري )   اأخرجهالسابقة    # األحاديث الثالثة

 يسيرة في اللفظ. 
ثَ َنا مَحَّادح ْبنح َسَلَمَة، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، عَ   *سي[[ ]846]   -10248 اَن، َحدَّ ثَ َنا ََيََْي ْبنح َحسَّ ْن اَنِفِع َأْخرَباََن أَبحو َعاِصٍم، َحدَّ

وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ هللَا ت َ  َبرْيِ ْبِن محْطِعٍم، َعْن أَبِيِه، َأنَّ َرسح نْ َيا  ْبِن جح َماِء الدُّ َلٍة ِإىَل السَّ لَّ لَي ْ َباَرَك َوتَ َعاىَل يَ ْنِزلح كح
: َهْل ِمْن َساِئٍل فَأحْعِطَيِه، َهْل ِمْن محْستَ ْغِفٍر فََأْغِفَر َلهح "   فَ يَ قحولح

إسناده صحيح على شرط مسلم، حماد بن سلمة من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال   (:16745# قال شعيب في تخريج المسند )
 الشيخين. 

 مَسْعُودٍ فِيهِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَلَامِ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِي خَبَرِ عَبْدِ اهللِ بْنِ  
، قَاَل: قَاَل َرسحولح هللِا َصلَّى َأْخرَباََن َعلِ   * سي[[ ]847]  -10258 ثَ َنا احلََْسنح يَ ْعِّن اْبَن عحَمَر، َعِن الزُّْهِريِّ ْجٍر، َحدَّ يُّ ْبنح حح

َو أَْبرَتح« لُّ َكاَلٍم اَل ي حْبَدأح يف َأوَِّلِه ِبذِْكِر هللِا، فَ هح  هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »كح
 # مرسل. 

 سَفَرًا مَا يَقُولُ إِذَا أَرَادَ  
ثَ َنا َجرِيٌر، َعْن محَطرٍِّف، َعْن َأيب ِإْسَحاَق، َعِن الْ   * سي[ [ ]848]  -   10262 ، َحدَّ ثَ َنا عحْثَمانح رَبَاِء،  َأْخرَباََن زََكِرايَّ ْبنح ََيََْي، َحدَّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َخَرَج ِإىَل َسَفٍر قَاَل: »ا لحغح َخرْيًا، َمْغِفَرًة ِمْنَك َوِرْضَوااًن، بَِيِدَك اخْلرَْيح قَاَل: َكاَن َرسح مَّ َباَلًغا يَ ب ْ للهح
َهوِّْن   مَّ  اللهح اأْلَْهِل،  يف  َواخْلَِليَفةح  َفِر،  السَّ يف  الصَّاِحبح  أَْنَت  مَّ  اللهح َقِديٌر،  َشْيٍء  لِّ  َعَلى كح اأْلَْرَض، ِإنََّك  لََنا  َواْطِو  َفَر،  السَّ َنا    َعَلي ْ

َقَلِب«  ن ْ َفِر، وََكآبَِة اْلمح مَّ َأعحوذح ِبَك ِمْن َوْعثَاِء السَّ  اللهح
 مَا يَقُولُ إِذَا رَكِبَ 

ِد َأْخرَباََن اْلَعبَّاسح ْبنح َعْبِد اْلَعِظيِم، َعْن عحبَ ْيِد هللِا ْبِن محوَسى، قَاَل: َأْخرَباََن أحَساَمةح ْبنح زَْيٍد، عَ  *سي[ [ ]849] -10265 ْن حمحَمَّ
، قَاَل: َوَقْد َصِحَب أَبحوهح النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: مسَِ  ولح هللِا َصلَّى ْبِن مَحَْزَة ْبِن َعْمٍرو اأْلَْسَلِميِّ : قَاَل َرسح ْعتح َأيب يَ قحولح

تح  لِّ بَِعرٍي َشْيطَاٌن، فَِإَذا رَِكب ْ ْم« هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َعَلى ِذْرَوِة كح وا َواَل تَ ْقصحرحوا َعْن َحاَجِتكح وَها َفَسمُّ  مح
ْحَمِن: ُأَساَمُة ْبُن َزْيٍد َلْيَس ِباْلَقِويِ  ِفي اْلَحِديِث  #  َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ
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حسن الحديث إال عند المخالفة، علق  -وهو الليثي -إسناده حسن، أسامة بن زيد (:16039# قال شعيب في تخريج المسند )
 البخاري، واستشهد به مسلم.له 

 مَا يَقُولُ عِنْدَ الْوَدَاعِ 
ث َ  سي[[ ]850]  -  1 / 10269 َْيٍد، َحدَّ َثمح ْبنح محح ثَ َنا اهْلَي ْ ثَ َنا اْبنح َعاِئٍذ، َحدَّ ٍد، َحدَّ ْطِعمح،  َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح ِإبْ َراِهيَم ْبِن حمحَمَّ َنا اْلمح

قَاَل:   ُمحَاِهٍد،  ِإنَّ َعْن  قَاَل:  ِفَراقَ َنا  َأرَاَد  ا  فَ َلمَّ عحَمَر،  ْبنح  هللِا  َعْبدح  َعَنا  َفَشي َّ َمِعي،  ٌل  َورَجح َأاَن  اْلَغْزِو  ِإىَل  َماٌل َخَرْجتح  َمِعي  لَْيَس  هح 
هللاح  اْستحودَِع  »ِإَذا   : يَ قحولح َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  وَل  َرسح ْعتح  مسَِ َوَلِكّنِّ  َما،  َما، أحْعِطيكح ِديَنكح هللَا  َأْستَ ْودِعح  َوِإيّنِ  َحِفظَهح،  ًئا  َشي ْ  

َما«  َما، َوَخَواِِتَ َعَمِلكح  َوَأَمانَ َتكح
 ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ 

، َعْن قَ ْزَعَة، قَا  * [ي س[ ]851]   -  10273 ِّ ٍع الضَِّبِّ َل: َأْخرَباََن َواِصلح ْبنح َعْبِد اأْلَْعَلى، َعِن اْبِن فحَضْيٍل، َعْن هَنَْشِل ْبِن ُمحَمِّ
ْعتح َرسحوَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قح  َعِّن َوقَاَل: مسَِ ا َخَرْجتح َشي َّ ْنتح ِعْنَد اْبِن عحَمَر، فَ َلمَّ : " قَاَل لحْقَمانح احْلَِكيمح: »ِإنَّ هللاَ  و كح لح

ًئا َحِفظَهح، َوِإيّنِ َأْستَ ْودِعح هللَا َديْ َنَك، َوَأَمانَ َتَك، َوَخَواِِتَ َعَمِلَك، َوَأقْ َرأح َعلَ  اَلمح«ِإَذا اْستحودَِع َشي ْ  ْيَك السَّ
يخين غير نهشل بن ُمَجمع الضبي الكوفي، فقد إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الش (:5605# قال شعيب في تخريج المسند )

 وارتضاه سفيان الثوري، وقال أبو حاتم: ال بأس به، يكتب حديثه  روى له النسائي، ووثقه أبو داود، وذكره ابن حبان في "الثقات"

 ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى نَهْشَلٍ 
، َأْخرَباََن احلََْسنح ْبنح    * [ي س[ ]852]   -  10274 ِّ ، َعْن هَنَْشٍل الضَِّبِّ ْفَياَن الث َّْوِريِّ َلْيَماَن، َأْخرَباََن َعْبَدةح، َعْن سح ِإمْسَاِعيَل ْبِن سح

ي َ  احْلَِكيمح  لحْقَمانح  " َكاَن  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  َرسح قَاَل  قَاَل:  عحَمَر،  اْبِن  َعِن  قَ ْزَعَة،  ِإذَ َعْن  هللَا  ِإنَّ   : ًئا  قحولح َشي ْ اْستحودِْع  ا 
 َحِفظَهح "

ْفَياَن، َأْخرَبين هَنَْشلح ْبنح    * [ يس[ ]853]  -  10275 َوْيٌد، َأْخرَباََن َعْبدح هللِا، َعْن سح ثَ َنا سح ، َحدَّ دح ْبنح َحاِتٍِ ٍع،  َأْخرَباََن حمحَمَّ   -ُمحَمِّ
: ِإنَّ هللَا َعْن قَ ْزَعَة، َعِن اْبِن عحَمَر، قَاَل: َأْخرَباََن َرسحولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّ  -وََكاَن َمْرِضيًّا  َم: " َأنَّ لحْقَماَن احْلَِكيَم َكاَن يَ قحولح

ًئا َحِفظَهح "   ِإَذا اْستحودَِع َشي ْ
ْفَياَن، َعْن هَنْشَ   * [يس[ ]854]   -  10276 ثَ َنا ِإْسَحاقح ْبنح اأْلَْزَرِق، َعْن سح ِد ْبِن َساَلٍم، َحدَّ ٍل، َعْن َأْخرَباََن َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح حمحَمَّ

ث َ   َأيب  وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َحدَّ ْعتح َأاَن َوقَ ْزَعةح اْبَن عحَمَر، فَ َقاَل: ِإنَّ َرسح َنا: " َأنَّ لحْقَماَن احْلَِكيَم قَاَل: ِإنَّ َغاِلٍب، قَاَل: َشي َّ
ْم، َوأَ  ًئا َحِفظَهح، َوِإيّنِ َأْستَ ْودِعح هللَا ِديَنكح ْم "هللَا ِإَذا اْستحودَِع َشي ْ ْم، َوَخَواتِيَم َأْعَماِلكح  َمااَنِتكح

 الْحَدْوُ فِي السَّفَرِ 
ثَ َنا احلََْسنح ْبنح ََثِبٍت، َعْن َعْبِد هللِا   *سي[[ ]855]   -10288 ْبِن اْلَولِيِد  َأْخرَباََن َعْبَدةح ْبنح َعْبِد هللِا، َأْخرَباََن ََيََْي ْبنح آَدَم، َحدَّ

اٍد، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيب َعْلَقَمَة الث ََّقِفيِّ  ، َعْن َأيب َصْخَرَة َجاِمِع ْبِن َشدَّ َزينِّ َلَة  اْلمح ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسعحوٍد، قَاَل: »َكاَن َمَعَنا لَي ْ
ْمسح َحاِداَيِن« ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َصاَلِة الصُّْبِح، َحَّتَّ طََلَعِت الشَّ  اَنَم َرسح

 قال الهيثمي: رجاله ثقات.  #
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، َعْن  َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح َأيب  س[* [ ]856]  -10289 ثَ َنا عحَمرح ْبنح َعِليٍّ ، َحدَّ  عحبَ ْيِد هللِا اْلَبْصِريِّ وََكاَن ي حَقالح َلهح اْلَورَّاقح
وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّمَ  هح: »اَي اْبَن  يف َمِسرٍي َلهح، فَ َقاَل لَ  ِإمْسَاِعيَل، َعْن قَ ْيٍس، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َرَواَحَة، أَنَّهح َكاَن َمَع َرسح

: امْسَْع َوَأِطْع، قَالَ   : فَ َرَمى بِنَ ْفِسِه َوقَاَل: َرَواَحَة اْنِزْل َفَحرِِّك الرَِّكاَب« قَاَل: اَي َرسحوَل هللِا، َقْد تَ رَْكتح َذاَك، فَ َقاَل عحَمرح
 ]البحر الرجز[ 

قْ َنا َوَما صَ  مَّ َلْواَل أَْنَت َما اْهَتَديْ َنا ... َوَما َتَصدَّ َنا، اللهح  لَّي ْ
َنا  َنا ... َوثَ بِِّت اأْلَْقَداَم ِإْن اَلقَ ي ْ  فَأَْنزَِلنَّ َسِكيَنًة َعَلي ْ

 مَا يَقُولُ إِذَا انْحَدَرَ مِنْ ثَنِيَّةٍ 
نَّا ِإَذا َأْخرَباََن  س[* [ ]857]  -10299 ، َعْن َخاِلٍد، َعْن َأْشَعَث، َعِن احلََْسِن، قَاَل: قَاَل َجاِبٌر: كح دح ْبنح ِإبْ َراِهيَم اْلَبْصِريُّ حمحَمَّ

اَْن، َوِإَذا اَْنََدْراَن َسبَّْحَنا وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يف َسَفٍر، َفَصِعْداَن َكربَّ نَّا َمَع َرسح  "   كح
ْحَمِن: اْلَحَسُن َعْن َجاِبٍر َصِحيَفةا َوَلْيَس ِبَسَماعٍ َقا #  َل َأُبو َعْبِد الرَّ

 مَا يَقُولُ إِذَا رَأَى قَرْيَةً يُرِيدُ دُخُولَهَا 
َلْيَما  س[* [ ]858]  - 10301 َثِّن أَبحو َبْكٍر، َعْن سح َلْيَماَن ْبِن ِباَلٍل، َحدَّ ثَ َنا أَيُّوبح ْبنح سح دح ْبنح َنْصٍر، َحدَّ َن، َعْن َأيب  َأْخرَباََن حمحَمَّ

َو يَ ؤحمُّ النَّا َهْيِل ْبِن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، أَنَّهح َكاَن َيْسَمعح ِقَراَءَة عحَمَر ْبِن اخْلَطَّاِب َوهح وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم سح َس يف َمْسِجِد َرسح
َثِّن، َأنَّ  ًبا َحدَّ وَسى، إَلنَّ صحَهي ْ وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه   ِمْن َداِر َأيب َجْهٍم، َوقَاَل َكْعبح اأْلَْحَباِر: َوالَِّذي فَ َلَق اْلَبْحَر ِلمح ًدا َرسح حمحَمَّ

ْبِع َوَما َأْظَلْلَن، َوَربَّ اأْلَ َوَسلََّم مَلْ يَ َر ق َ  َمَواِت السَّ مَّ َربَّ السَّ وهَلَا ِإالَّ قَاَل ِحنَي يَ َراَها: »اللهح ْبِع َوَما َأقْ َلْلَن،  ْريًَة يحرِيدح دحخح َرِضنَي السَّ
َنْسأَلحكَ  فَِإانَّ  َذرَْيَن،  َوَما  الرِّاَيِح  َوَربَّ  َأْضَلْلَن،  َوَما  َياِطنِي  الشَّ َوَشرِّ   َوَربَّ  َشّرَِها،  ِمْن  ِبَك  َونَ عحوذح  َأْهِلَها،  َوَخرْيَ  اْلَقْريَِة،  َهِذِه  َخرْيَ 

َا َكاَنْت َدَعَواتح َداوحَد ِحنيَ  هنَّ وَسى، إَلِ وَّ  َأْهِلَها َوَشرِّ َما ِفيَها« َوَحَلَف َكْعٌب اِبلَِّذي فَ َلَق اْلَبْحَر ِلمح  يَ َرى اْلَعدح
 َعْمرحو ْبنح َسَواِد ْبِن اأْلَْسَوِد، قَاَل: َأْخرَباََن اْبنح َوْهٍب، َأْخرَبين َحْفصح ْبنح َمْيَسَرَة، َعْن محوَسى َأْخرَبين   س[*[ ]859]   -10302

ًبا َصاِحَب النَِّبِّ   ثَهح، َأنَّ صحَهي ْ ثَهح، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح ْبِن عحْقَبَة، َعْن َعطَاِء ْبِن َأيب َمْرَواَن، َعْن أَبِيِه: َأنَّ َكْعًبا، َحدَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم َحدَّ
َموَ  مَّ َربَّ السَّ وهَلَا ِإالَّ قَاَل ِحنَي يَ َراَها: »اللهح ْبِع َوَما َأْظَلْلَن، َوَربَّ اأْلََرِضنَي َوَما َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، مَلْ يَ َر قَ ْريًَة يحرِيدح دحخح اِت السَّ

َياِطنِي َوَما َأْضَلْلَن، َوَربَّ الرِّاَيِح َوَما َذرَْيَن، فَِإانَّ َنْسأَلحَك َخرْيَ َهِذِه اْلَقْريَِة، َوَخرْيَ أَ َأقْ َلْلَن، َوَربَّ   ْهِلَها، َونَ عحوذح ِبَك ِمْن َشّرَِها الشَّ
 َوَشرِّ َأْهِلَها َوَشرِّ َما ِفيَها«  

ْحَمِن: َحْفُص ْبُن َمْيَسرَ   # َناِد،َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ ْحَمِن ْبُن َأِبي الزِ  َناِد َضِعيٌف، َخاَلَفُه َعْبُد الرَّ ْحَمِن ْبُن َأِبي الزِ   َة اَل َبْأَس ِبِه، َوَعْبُد الرَّ
10303-   [860[ الزِّانَ َأْخرَباََن    س[*[  َأيبح  اْبنح  ثَ َنا  َحدَّ احْلَِميِد،  َعْبِد  ْبنح  َسْعدح  ثَ َنا  َحدَّ هللِا،  َعْبِد  ْبنح  ْبِن  َهارحونح  محوَسى  َعْن  ِد، 

ثَهح قَاَل: قَاَل َكعْ  ٌد َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم عحْقَبَة، َعْن َعطَاِء ْبِن َأيب َمْرَواَن، َعْن أَبِيِه: َأنَّ َعْبَد الرَّمْحَِن ْبَن محِغيٍث، َحدَّ ٌب: َما أََتى حمحَمَّ
وهَلَا ِإالَّ قَاَل ِحنَي يَ َراهَ  َعاَء، َعْن َرسحوِل قَ ْريًَة يحرِيدح دحخح ثَهح َهَذا الدُّ ًبا َحدَّ ا: ِمثْ َلهح َسَواٌء ِإىَل »َشرِّ َأْهِلَها« قَاَل: َوقَاَل َكْعٌب: ِإنَّ صحَهي ْ

َخاَلفَ   ، وَّ اْلَعدح يَ َرى  ِحنَي  َداوحَد  َدْعَوَة  َكاَنْت  َا  ِإهنَّ َكْعٌب:  َوقَاَل  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  ابْ هللِا  ِإْسَحاقَ هح   نح 
دح ْبنح َسَلَمَة، َعِن اْبِن ِإْسَحاَق،  س[* [ ]861] - 10304 ثَ َنا حمحَمَّ ، َحدَّ َفْيِليُّ ثَ َنا الن ُّ َعْن َعطَاِء  َأْخرَبين ِإبْ َراِهيمح ْبنح يَ ْعقحوَب، َحدَّ
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ا َأْشَرَف َعَلى َخْيرَبَ قَاَل أِلَْصَحاِبِه،  ْبِن َأيب َمْرَواَن، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيب محِغيِث ْبِن َعْمٍرو، َأنَّ َرسحوَل هللاِ   َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّ
ِلكح  َا  يَ قحوهلح وََكاَن  قَاَل:  ََنَْوهح،  َأْظَلْلَن«  َوَما  َمَواِت  السَّ َربَّ  مَّ  »اللهح قَاَل:  ُثحَّ  »ِقفحوا«  ِفيِهْم:  َدَخَلَها َوَأاَن  قَ ْريٍَة   لِّ 

َثِّن َأيب،  س[*[ ]862]  -10305 ثَ َنا َعْبدح هللِا ْبنح َهارحوَن، َحدَّ ، َحدَّ ثَ َنا عحَمرح ْبنح َعِليٍّ دح    َأْخرَبين زََكِرايَّ ْبنح ََيََْي، َحدَّ َثِّن حمحَمَّ َحدَّ
مح، َعْن َعطَاِء ْبِن َأيب َمْرَواَن، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيب مح  َثِّن َمْن اَل َأِتَِّ  ِغيِث ْبِن َعْمٍرو، ََنَْوهح ْبنح ِإْسَحاَق، َحدَّ
 مَا يَقُولُ إِذَا أَشْرَفَ عَلَى مَدِينَةٍ 

10311-   [863[ ق َ   *سي[[  َعْن  أَيُّوَب،  ْبنح  ََيََْي  ثَ َنا  َحدَّ عحَفرْيٍ،  ْبنح  َسِعيدح  ثَ َنا  َحدَّ هللِا،  َعْبِد  ْبنح  الرَّمْحَِن  َعْبدح  ْبِن َأْخرَباََن  ْيِس 
َع َأاَب   ، أَنَّهح مسَِ فح اْلَقوْ َساملٍِ وَل هللِا، َما َكاَن يَ َتَخوَّ : ق حْلَنا: اَي َرسح َريْ َرَة، يَ قحولح ْعتح َأاَب هح : مسَِ مح َحْيثح َكانحوا يَ قحولحوَن أحَماَمَة ْبَن َسْهٍل، يَ قحولح

وَط اْلَمَطِر«ِإَذا َأْشَرفحوا َعَلى اْلَمِديَنِة: اْجَعْل لََنا ِفيَها رِْزقًا َوقَ َرارًا؟ قَاَل: »َكانحوا يَ َتَخوَّ   فحوَن َجْوَر اْلوحاَلِة، َوقححح
 مَا يَقُولُ إِذَا عَثَرَتْ بِهِ دَابَّتُهُ 

،  *سي[ [ ]864]   -  10313 دح ْبنح مححَْراَن اْلَقْيِسيُّ ثَ َنا حمحَمَّ ثَ َنا َأمْحَدح ْبنح َعْبَدَة، َحدَّ ثَ َنا َخاِلٌد    َأْخرَبين عحْثَمانح ْبنح َعْبِد هللِا، َحدَّ َحدَّ
َصلَّ ا هللِا  وِل  َرسح َرِديَف  ْنتح  قَاَل: كح أَبِيِه،  َعْن  اْلَمِليِح،  َأيب  َعْن   ، اهْلحَجْيِميِّ ََتِيَمَة  َأيب  َعْن  اءح،  بَِعريحاَن حْلَذَّ فَ َعثَ َر  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاح  ى 

، فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ْيطَانح : َتِعَس الشَّ :  فَ قحْلتح ، فَِإنَّهح يَ ْعظحمح َحَّتَّ َيِصرَي ِمْثَل اْلبَ ْيِت َويَ قحولح ْيطَانح : " اَل تَ قحْل: َتِعَس الشَّ
اَبِب "  ِت، َوَلِكْن قحْل: اِبْسِم هللِا، فَِإنَّهح َيْصغحرح َحَّتَّ َيِصرَي ِمْثَل الذُّ  ِبقحوَّ

َواُب ِعْنَدَنا َحِديثُ  # ْحَمِن: الصَّ  .  َعْبِد هللِا ْبِن اْلُمَباَرِك، َوَهَذا ِعْنِدي َخَطأٌ َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ
 . رجاله رجال الصحيح غير محمد بن حمران وهو ثقة: 10/135قال الهيثمي في مجمع الزوائد # 

 التَّطْرِيقُ 
يَزِ   * سي[[ ]865]  -10315 ْبنح  َعاِفَيةح  ثَ َنا  َحدَّ محوَسى،  ْبنح  َأَسدح  ثَ َنا  َحدَّ الرَِّحيِم،  َعْبِد  ْبِن  هللِا  َعْبِد  ْبنح  دح  حمحَمَّ َعْن  َأْخرَبين  يَد، 

َنَما َرسحولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّ  ، َعْن َأيب ب حْرَدَة، َعْن أَبِيِه، قَاَل: بَ ي ْ يِّ َلْيَماَن اهْلَاُِشِ : الطَّرِيَق  سح َم مَيِْشي َواْمَرَأٌة َبنْيَ َيَدْيِه، فَ قحْلتح
ُِشَااًل  َأَخَذ  َشاَء  َوِإْن  مَيِيًنا،  َشاَء  ِإْن  محْعرَتٌِض،  الطَّرِيقح  فَ َقاَلِت  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  َوَسلََّم: ِللنَِّبِّ  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  النَِّبُّ  فَ َقاَل   ،

َا، قَاَل: »ِإنَّ َذِلَك يف اْلَقْلِب« »َدعحوَها فَ  َا ِإهنَّ : ِإهنَّ َا َجبَّارٌَة« ق حْلتح  ِإهنَّ
ْحَمِن: َعاِفَيُة ْبُن َيِزيَد ِثَقٌة، َوُسَلْيَماُن اْلَهاِشِميُّ اَل َأْعِرُفهُ  #  َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ

 نَوْع  آخَرُ 
َثِّن َعْبدح هللِا ْبنح اْلَولِ   *سي[ [ ]866]  -10329 ثَ َنا َسِعيٌد، َحدَّ يِد، َعْن َعْبِد  َأْخرَبين عحبَ ْيدح هللِا ْبنح َفَضاَلَة، َأْخرَباََن َعْبدح هللِا، َحدَّ

َريْ َرَة َأنَّ َرسحوَل هللِا َصلَّى هللاح  َجرْيََة، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيب هح  َعَلْيِه َوَسلََّم َدَعا َسْلَماَن اخْلَرْيِ فَ َقاَل: " ِإنَّ َنِبَّ هللِا ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن حح
َهاِر، ت َ  ًة يف ِإميَاٍن،  هللِا يحرِيدح َأْن مَيَْنَحَك َكِلَماٍت َتْسَأهلححنَّ الرَّمْحََن، َوتَ ْرَغبح ِإلَْيِه ِفيِهنَّ يف اللَّْيِل َوالن َّ مَّ ِإيّنِ َأْسأَلحَك ِصحَّ : »اللهح قحولح

بَ عحهح َفاَلٌح، َوَرمْحًَة ِمْنَك َوَعاِفَيًة، َوَمْغِفَرًة ِمْنَك َوِرْضَواانً  لحٍق َحَسٍن، َوجَنَاًحا يَ ت ْ  «َوِإميَااًن يف خح
 إسناده ضعيف (: 8272# قال شعيب في تخريج المسند )
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 نَوْع  آخَرُ 
ثَ َنا زَْيدح ْبنح احْلحَباِب، َأْخرَبين عحْثَمانح ْبنح َموْ   *سي[ [ ]867]  -10330 ِد ْبِن َساَلٍم، َحدَّ ،  َأْخرَباََن َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح حمحَمَّ يُّ َهٍب اهْلَاُِشِ

: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَفاِطَمَة: " َما ميَْ  ْعتح أََنَس ْبَن َماِلٍك، يَ قحولح نَ عحِك َأْن َتْسَمِعي َما أحوِصيِك ِبِه، َأْن تَ قحوَل ِإَذا مسَِ
لَّهح، َواَل َتِكْلِّن  ، َأْصِلْح َل َشْأين كح  ِإىَل نَ ْفِسي َطْرَفَة َعنْيٍ "  َأْصَبْحِت َوِإَذا َأْمَسْيِت: اَي َحيُّ اَي قَ يُّومح ِبَرمْحَِتَك َأْسَتِغيثح

 .الصحيح غير عثمان بن موهب وهو ثقةرجاله رجال قال الهيثمي:  #

 نَوْع  آخَرُ 
َحيَّاةِ   *سي[ [ ]868]   -   10331 ثَ َنا أَبحو اْلمح َو اْبنح َأيب محَزاِحٍم، َحدَّ ثَ َنا َمْنصحوٌر َوهح ََيََْي ْبنح يَ ْعَلى،   َأْخرَباََن محَعاِويَةح ْبنح َصاِلٍح، َحدَّ

َريْ رَ  ، َعْن َأيب هح ولح هللِا َصلَّى هللاح َعْن َمْنصحوٍر، َعْن َماِلِك ْبِن احْلَاِرِث، َعْن َأيب زحْرَعَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َجرِيٍر اْلَبَجِليِّ َة، قَاَل: قَاَل َرسح
ْم فَ ْليَ قحْل: َأصْ  َبْحتح أحْثِّنَ َعَلْيَك مَحًْدا، َوَأْشَهدح َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح َثاَلًَث، َوِإَذا َأْمَسى فَ ْليَ قحْل ِمْثَل َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا َأْصَبَح َأَحدحكح

 َذِلَك " 
 فَضْلُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مِائَةَ مَرَّةٍ إِذَا أَصْبَحَ، وَمِائَةَ مَرَّةٍ إِذَا أَمْسَى 

ثَ َنا    َأْخرَبين عحْثَمانح   * سي[[ ]869]   -10335 َثَك أَبحوَك، َحدَّ ْبنح َعْبِد هللِا، قَاَل: ق حْلتح ِلعحبَ ْيِد هللِا ْبِن محَعاٍذ َوقَ َرْأتحهح َعَلْيِه، َحدَّ
ِه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّ  َعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ ْعَبةح، َعِن احْلََكِم، َعْن َعْمِرو ْبِن شح َمْن قَاَل: اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح،  َم قَاَل: "  شح

لِّ َشْيٍء َقِديٌر ِماَئَة َمرٍَّة ِإَذا َأْصَبَح،  َو َعَلى كح ، َوهح ْلكح َوَلهح احْلَْمدح َوِماَئَة ِإَذا َأْمَسى، مَلْ َيَِْت َأَحٌد أبَِْفَضَل   َوْحَدهح اَل َشرِيَك َلهح، َلهح اْلمح
 َذِلَك "  ِمْنهح ِإالَّ َمْن قَاَل َأْفَضَل ِمنْ 

 صحيح، وهذا إسناد حسن. (:10335# قال شعيب في تخريج المسند )
عَ   *سي[ [ ]870]   -10336 ثَ َنا َداوحدح، َعْن َعْمِرو ْبِن شح ثَ َنا َعْبدح اأْلَْعَلى، َحدَّ دح ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن بَزِيٍع، َحدَّ ْيٍب، َعْن َأْخرَباََن حمحَمَّ

ِه، َعِن   َو  النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن قَاَل: اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح، َوْحَدهح اَل َشرِيَك َلهح، َلهح اْلمح أَبِيِه، َعْن َجدِّ ، َوهح ْلكح َوَلهح احْلَْمدح
لِّ َشْيٍء َقِديٌر، ِماَئيَتْ َمرٍَّة مَلْ يحْدرِْكهح َأَحٌد بَ ْعَدهح، ِإالَّ َمْن قَاَل ِمثْ   َل َما قَاَل َأْو َأْفَضَل " َعَلى كح

صحيح، وهذا إسناد (:  6740(: إسناده حسن. وقال شعيب في تخريج المسند )2762# قال األلباني في السلسلة الصحيحة )
 حسن.

10337-  [871[ الْ   *سي[ [  ْبنح  اجح  احْلَجَّ ثَ َنا  َحدَّ يَ ْعقحوَب،  ْبنح  َوِإبْ َراِهيمح  َمْنصحوٍر،  ْبنح  َعْمرحو  ْبنح  َأْخرَبين  مَحَّادح  ثَ َنا  َحدَّ َهاِل،  ِمن ْ
وَل هللِا َصلَّى هللاح عَ  ِه: َأنَّ َرسح َعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ َلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن قَاَل يف  َسَلَمَة، َعْن ََثِبٍت، َوَداوحدح، َعْن َعْمِرو ْبِن شح

لِّ َشْيٍء َقِديٌر، مَلْ َيْسِبْقهح َأَحٌد َكاَن ق َ يَ ْوٍم ِماَئيَتْ َمرٍَّة: اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح، وَ  َو َعَلى كح ، َوهح ْلكح َوَلهح احْلَْمدح َلهح، ْحَدهح اَل َشرِيَك َلهح، َلهح اْلمح ب ْ
هح َأَحٌد َكاَن بَ ْعَدهح ِإالَّ َمْن َعِمَل َأْفَضَل ِمْن َعَمِلِه "   َواَل يحْدرِكح

صحيح، وهذا إسناد (:  6740: إسناده حسن. وقال شعيب في تخريج المسند )(2762# قال األلباني في السلسلة الصحيحة )
 حسن.

 النَّهْيُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ اللهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ 
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ثَ َنا َعْبدح اأْلَْعَلى، َعْن عحبَ ْيِد هللِا ْبِن عحَمَر، عَ   * سي[[ ]872] -   10352 ، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح عحْثَماَن اْلعحَقْيِليُّ َهْيِل َأْخرَباََن حمحَمَّ ْن سح
اًل، ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيهِ  َريْ َرَة، َأنَّ رَجح ا ْبِن َأيب َصاِلٍح، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيب هح َلًة َفَسَأَل َعْنهح، فَ َلمَّ  َوَسلََّم تَ َغيََّب َعْنهح لَي ْ

وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: »َما َحَبَسَك؟« قَاَل: اَي َرسحوَل هللِا، َلَدَغْتِّن عَ  ْقَرٌب، قَاَل: " َلْو ق حْلَت ِحنَي َأْصَبَح أََتى َرسح
 هللِا التَّامَّاِت ِمْن َشرِّ َما َخَلَق َثاَلَث َمرَّاٍت مَلْ َيضحرَُّك "  َأْمَسْيَت: َأعحوذح ِبَكِلَماتِ 

 (: رجاله ثقات.22) تخريج مشكل اآلثار# قال شعيب في 

 الِاسْتِنْصَارُ عِنْدَ اللِّقَاءِ 
10367  -   [873[ َحدَّ   س[* [  قَاَل:  َأيب  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َحْفٍص،  ْبنح  عحَمرح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  ٍد،  حمحَمَّ ْبِن  ََيََْي  ْبنح  دح  حمحَمَّ ثَ َنا  َأْخرَباََن 

َنا يَ ْوَم َبْدٍر قَاَم   ا اْلتَ َقي ْ ، َعْن َأيب ِإْسَحاَق، َعْن َأيب عحبَ ْيَدَة، َعْن َعْبِد هللِا، قَاَل: َلمَّ َرسحولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يحَصلِّي،  اأْلَْعَمشح
ٍد َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم رَبَّهح تَ َعا َك َوْعَدَك َفَما رَأَْيتح اَنِشًدا ي حْنِشدح َحقًّا َلهح َأَشدَّ ِمْن محَناَشَدِة حمحَمَّ دح مَّ ِإيّنِ أَْنشح : »اللهح َو يَ قحولح ىَل َوهح

مَّ  ِْلْك َهِذِه اْلِعَصابََة اَل ت حْعَبْد يف اأْلَْرِض« ُثحَّ اْلتَ َفَت  َوَعْهَدَك، اللهح مَّ ِإْن ِتح قََّة َوْجِهِه اْلَقَمرح  ِإيّنِ َأْسأَلحَك َما َوَعْدَتِّن، اللهح َنا َكَأنَّ شح ِإلَي ْ
 فَ َقاَل: »َهِذِه َمَصارِعح اْلَقْوِم اْلَعِشيََّة« 

 ا عبيدة لم يسمع من أبيه. قال الهيثمي: رجاله ثقات إال أن أب #
َأميَْ   * سي[[ ]874]   -10370 ْبنح  اْلَواِحِد  َعْبدح  ثَ َنا  قَاَل: َحدَّ محَعاِويََة،  ْبنح  َمْرَوانح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  أَيُّوَب،  ْبنح  ِزاَيدح  َعْن  َأْخرَباََن  َن، 

ا َكاَن يَ وْ  ، َعْن أَبِيِه، قَاَل: َلمَّ وا عحبَ ْيِد ْبِن رِفَاَعَة الزُّرَِقيِّ ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْسَتِعدُّ وَن، قَاَل َرسح ْشرِكح ٍد اْنَكَفَأ اْلمح مح أححح
لُّهح، اَل قَاِبَض ِلَما َبَسطْ  مَّ َلَك احْلَْمدح كح « َفَصارحوا َخْلَفهح صحفحوفًا، فَ َقاَل: »اللهح َبْضَت، َواَل َت، َواَل اَبِسَط ِلَما ق َ َحَّتَّ أحْثِّنَ َعَلى َريبِّ

 محَقرَِّب ِلَما اَبَعْدَت، َواَل محَباِعَد َهاِدَي ِلَمْن َأْضَلْلَت، َواَل محِضلَّ ِلَمْن َهَدْيَت، َواَل محْعِطَي ِلَما َمنَ ْعَت، َواَل َماِنَع ِلَما َأْعطَْيَت، َواَل 
َنا ِمْن بَ رََكاِتَك َوَرمْحَِتكَ  ْط َعَلي ْ مَّ اْبسح ، ِلَما قَ رَّْبَت، اللهح ِقيَم الَِّذي اَل ََيحولح َواَل يَ زحولح مَّ ِإيّنِ َأْسأَلحَك النَِّعيَم اْلمح  َوَفْضِلَك َورِْزِقَك، اللهح

مَّ َعاِئٌذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما   َلِة، َواأْلَْمَن يَ ْوَم اخْلَْوِف، اللهح مَّ ِإيّنِ َأْسأَلحَك النَِّعيَم يَ ْوَم اْلَعي ْ تَ َنا، َوَشرِّ اللهح َنا   َأْعطَي ْ مَّ َحبِّْب ِإلَي ْ َما َمنَ ْعتَ َنا، اللهح
وَق َواْلِعْصَياَن، َواْجَعْلَنا ِمَن الرَّاشِ  ْفَر َواْلفحسح َنا اْلكح ميَاَن، َوزَيِّْنهح يف ق حلحوبَِنا، وََكّرِْه ِإلَي ْ مَّ تَ َوف ََّنا محْسِلِمنَي، َوَأْحِيَنا محْسِلِمنَي، اإْلِ ِديَن، اللهح

اِبلصَّ  َعنْ َوَأحْلِْقَنا  وَن  َوَيصحدُّ َلَك،  رحسح بحوَن  يحِكذِّ الَِّذيَن  اْلَكَفَرَة  قَاِتِل  مَّ  اللهح َمْفتحوِننَي،  َواَل  َخَزااَي  َغرْيَ  َعَلْيِهْم احلِِنَي،  َواْجَعْل  َسِبيِلَك،   
 رِْجَزَك َوَعَذاَبَك، ِإَلَه احْلَقِّ آِمنَي« َخاَلَفهح أَبحو ن حَعْيٍم فََأْرَسَل احْلَِديثَ 

 رجاله رجال الصحيح قال الهيثمي:  #
ثَ َنا َعْبدح اْلَواِحِد ْبنح َأمْيََن، قَ   * سي[[ ]875]  -10371 ْعتح َأْخرَباََن ِإْسَحاقح ْبنح َمْنصحوٍر، قَاَل: َأْخرَباََن أَبحو ن حَعْيٍم، قَاَل: َحدَّ اَل: مسَِ

ا َكاَن يَ ْومح  ، قَاَل: َلمَّ ٍد، َفذََكَر ََنَْوهح عحبَ ْيَد ْبَن رِفَاَعَة الزُّرَِقيَّ  أححح
ثَ َنا    *سي[ [ ]876]   -10372 ، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا عحبَ ْيدح هللِا ْبنح َعْبِد اْلَمِجيِد احْلََنِفيُّ اٍر، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َبشَّ عحبَ ْيدح هللِا ْبنح  َأْخرَباََن حمحَمَّ

ِد ْبِن عحَمَر ْبِن َعِليِّ ْبِن َأيب طَاِلٍب،  َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َمْوَهٍب، َعْن ِإمْسَاِعيَل ْبِن َعْوِن بْ  ِن عحبَ ْيِد هللِا ْبِن َأيب رَاِفٍع، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن حمحَمَّ
ًئا ِمْن ِقَتالٍ  ا َكاَن َيومح َبْدٍر قَاتَ ْلتح َشي ْ ، قَاَل: َلمَّ ، َعْن َعِليٍّ ِد ْبِن عحَمَر ْبِن َعِليٍّ حمحَمَّ وِل هللِا َصلَّى هللاح   ، ُثحَّ ِجْئتح َعْن أَبِيِه  ِإىَل َرسح
: »اَي َحيُّ اَي قَ يُّومح، اَي َحيُّ اَي قَ يُّو  َو َساِجٌد يَ قحولح ، فَِإَذا هح ، َعَلْيِه َوَسلََّم أَْنظحرح َما َصَنَع، َفِجْئتح مح« ُثحَّ رََجْعتح ِإىَل اْلِقَتاِل، ُثحَّ ِجْئتح

َو َساِجٌد اَل يَزِيدح َعَلى َذِلَك، َو َساِجٌد يَ قحولح َذِلَك فَ َفَتَح هللاح َعَلْيِه "  فَِإَذا هح ، فَِإَذا هح  ُثحَّ َذَهْبتح ِإىَل اْلِقَتاِل، ُثحَّ ِجْئتح
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اِج ْبِن احْلَجَّ   س[ [ ]877]  -10373 َثِّن ِإبْ َراِهيمح، َعِن احْلَجَّ دح ْبنح عحَقْيٍل، قَاَل: َأْخرَباََن َحْفٌص، قَاَل: َحدَّ ، َعْن اجِ َأْخرَباََن حمحَمَّ
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َيْدعحو: »اَي َحيُّ ايَ    قَ يُّومح«قَ َتاَدَة، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، أَنَّهح قَاَل: َكاَن َرسح

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َكَرَبُه َأْمٌر ( بلفظ: 3436# هو عند الترمذي )  َقاَل: »َيا َحيُّ َيا َقيُّوُم ِبَرْحَمِتَك َأْسَتِغيُث«َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ
10374-   [878[ دح   *س[ [  ِمْن  قَاَل: َكاَن  أََنٍس،  َعْن  أَبِيِه،  َعْن   ، ْعَتِمرح اْلمح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  اأْلَْعَلى،  َعْبِد  ْبنح  دح  حمحَمَّ َعاِء َأْخرَباََن 

 َحيُّ َأْي قَ يُّومح«  النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأيْ 
 كَيْفَ الشِّعَارُ 

وَل هللاِ   * سي[[ ]879]  -10376 َباَن، َعْن َأيب ِإْسَحاَق، َعِن اْلرَبَاِء، َأنَّ َرسح اٍر، َعِن اْلَولِيِد، َعْن َشي ْ  َصلَّى َأْخرَباََن ِهَشامح ْبنح َعمَّ
ْم حم اَل ي حْنَصرحوَن َدْعوَ  ْن ِشَعارحكح ْم َغًدا، فَ ْلَيكح وَّكح ْم تَ ْلَقْوَن َعدح ْم«هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّكح  ةح نَِبيِّكح

، َعْن َأيب ِإسْ   * سي[[ ]880]  -10377 ثَ َنا اأْلَْجَلحح ثَ َنا يَ ْعَلى ْبنح عحبَ ْيٍد، قَاَل: َحدَّ َلْيَماَن، قَاَل: َحدَّ َحاَق، َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح سح
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ْم حم اَل ي حْنَصرحوَن« َعِن اْلرَبَاِء ْبِن َعاِزٍب، قَاَل: قَاَل َرسح وَّ َغًدا، َوِإنَّ ِشَعارَكح ْم تَ ْلَقْوَن اْلَعدح  : »ِإنَّكح

ْسَناِد َواللَّفْ  َما زحَهرْيٌ َوَشرِيٌك يف اإْلِ  ِظ َعَلى اْخِتاَلِفِهَما ِفيهِ اأْلَْجَلحح لَْيَس اِبْلَقِويِّ وََكاَن محْسرِفًا يف التََّشيُِّع، َخاَلَفهح
وباقي   -وهو ابن عبد هللا بن ُحَجيَّة  -إسناده ضعيف بهذه السياقة لضعف أجلح  (:10335ريج المسند )# قال شعيب في تخ

 رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخين.
 مَا يَقُولُ إِذَا غَلَبَهُ أَمْر  

ثَ نَ   سي[ [ ]881]  -   10383 َلْيَماَن، قَاَل: َحدَّ َو اْبنح سح ثَ َنا اْلفحَضْيلح َوهح ، قَاَل: َحدَّ ٍد اْلَبْصِريُّ دح ْبنح َأْخرَباََن احْلحَسنْيح ْبنح حمحَمَّ ا حمحَمَّ
ولح هللِا َصلَّى هللاح  َريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرسح  َعَلْيِه َوَسلََّم: " محْؤِمٌن َقِويٌّ َخرْيٌ َوَأَحبُّ ِإىَل  َعْجاَلَن، َعْن َأيب الزِّاَنِد، َعِن اأْلَْعَرِج، َعْن َأيب هح

َر هللاح َوَما َفعحَك، َواَل َتْضَجْر، فَِإْن َغَلَبَك َأْمٌر فَ قحْل: َقدَّ َك َواللَّْو، فَِإنَّ   هللِا ِمْن محْؤِمٍن َضِعيٍف، اْحِرْص َعَلى َما يَ ن ْ َشاَء َصَنَع، َوِإايَّ
ْيطَاِن "  اللَّْو تَ ْفَتحح َعَملَ    الشَّ

َلْيَماَن لَْيَس اِبْلَقِويِّ   اْلفحَضْيلح ْبنح سح
 تعِجزْ  وال " ، فهو عندهم بلفظ " َواَل َتْضَجْر  إال لفظ " ،(8777) (، وأحمد4168(، وابن ماجه )2664أخرجه مسلم )# 

 النَّاقِلِنيَ لِخَبَرِ عَبْدِ اهللِ بْنِ جَعْفَرٍ فِي ذَلِكَ مَا يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ إِذَا نَزَلَ بِهِ، وَاخْتِلَافُ  
َعْن    س[[ ]882]   -10388 َسَلَمَة،  ْبنح  دح  حمحَمَّ َثِّن  َحدَّ قَاَل:  ََيََْي،  ْبنح  اْلَعزِيِز  َعْبدح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َداوحَد،  أَبحو  ْبِن َأْخرَباََن  ِد  حمحَمَّ

: َعلََّمِّن َأيب، يَ ْعِّن ِإْسَحاَق، َعْن َأاَبَن ْبِن َصاِلٍح،   ، قَاَل: َكاَن اْبنح َجْعَفٍر يَ قحولح َعِليًّا    َعِن اْلَقْعَقاِع ْبِن َحِكيٍم، َعْن َعِليِّ ْبِن احْلحَسنْيِ
وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم عَ  نَّ يَ قحوهلححنَّ ِعْنَد اْلَكْرِب ِإَذا نَ َزَل وََكاَنْت أحمُّهح ََتَْت َعِليٍّ قَاَل: َعلِّْمِّن َكِلَماٍت زََعَم َأنَّ َرسح هح لََّمهح ِإايَّ

نَّ  هح نَّا َنْسأَلحهح ِإايَّ ، َفكح َسنْيٍ َوَخَصْصتحَك هِبِنَّ نَّ َعْن َحَسٍن َوحح هح ، َحَّتَّ ِبِه، َوقَاَل: َأْي بحَّنَّ، َلَقْد َكَفْفت ح نَّ نَّ َوَيَََْب َأْن ي حَعلَِّمَناهح َناهح  فَ َيْكِتمح
نَّا مبَِخيٍض، َورَِكَبْت فَ َودََّعَها َخاَل هِبَا َوِهَي َعَلى َدابَّ َزوَّ  َها تِْلَك اْلَكِلَماِت َج ابْ نَ َتهح َفَخَرْجَنا نحَشيِّعحَها، َحَّتَّ ِإَذا كح ِتَها، فَ َعَرْفتح أَنَّهح ي حَعلِّمح

َها َواْنَصَرفْ َنا، َحَّتَّ  َنا ، ُثحَّ اْنَصَرَف َعن ْ : َأْي  الَّيِت َكاَن َيْكتحمح  ِإَذا ِسْراَن َقرِيًبا ِمَن اْلِميِل ََتَلَّْفتح َكَأيّنِ أحَهرِيقح اْلَماَء، ُثحَّ رََكْضتح فَ قحْلتح
َنا، َعلَِّمِك اْلَكِلَماِت الَّيِت َكاَن َيْكتحمح َا َخاَل ِبِك أَبحوِك دحونَ َنا لِي ح ، ِإيّنِ َقْد َعَرْفتح َأُنَّ ، قَاَلْت:  قَاَلْت: َأَجْل، ق ح   بِْنَت َعمٍّ : َأْخرِبِيِّن هِبِنَّ ْلتح
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: َأْسأَلحِك اِبهلِل ِإالَّ َما َأْخرَبِْتِّن، فَ َلَعلِّي اَل َأرَاِك بَ عْ  َد َهَذا اْلَمْوِقِف أََبًدا، قَاَلْت: َخاَل يب ُثحَّ قَاَل َقْد هَنَاين َأْن أحْخرِبَ هِبِنَّ َأَحًدا، ق حْلتح
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قحوهلححنَّ ِعْنَد اْلَكْرِب ِإَذا  َل: َأْي ب حنَ يَّةح، ِإنَّ َأيب   نَّ َرسح هح نَ َزَل ِبِه، َوقَاَل: َلَقْد  َعلََّمِّن َكِلَماٍت َعلََّمهح ِإايَّ

، َوِإنَِّك تَ ْقِدِمنَي َأْرًضا أَْنِت هِبَا َغرِيَبٌة، فَإِ  َسنْيٍ : »اَل َخَصْصتحِك هِبِنَّ دحوَن َحَسٍن َوحح ٌة فَ قحولِيِهنَّ َذا نَ َزَل ِبِك َكْرٌب، َأْو َأَصابَ ْتِك ِشدَّ
ْبَحاَنَك، تَ َباَرَك هللاح َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيمح، احْلَْمدح ّلِِلَِّ َربُّ ا  ْلَعاَلِمنَي« ِإَلَه ِإالَّ هللاح احْلَِليمح اْلَكِرميح، سح

10389-  [883[ ْبنح   س[[  هللِا  عحبَ ْيدح  َأيب    َأْخرَباََن  َعْن  َأيب،  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  ي،  َعمِّ ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َسْعٍد،  ْبِن  ِإبْ َراِهيَم  ْبِن  َسْعِد 
عَ  بِْنِت  َعْن   ، َسنْيٍ حح ْبِن  َعِليِّ  َعْن  َحِكيٍم،  ْبِن  اْلَقْعَقاِع  َعِن  َصاِلٍح،  ْبنح  َأاَبنح  َثِّن  َحدَّ قَاَل:  الَّيِت ِإْسَحاَق،  َجْعَفٍر  ْبِن  هللِا   َكاَنْت ْبِد 

: وََكاَن َعْبدح هللِا ْبنح جَ  : َعلََّمِّن َأيب َعِليُّ ْبنح َأيب  ِعْنَد َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َمْرَواَن، َعْن أَبِيِها َعْبِد هللِا ْبِن َجْعَفٍر، قَاَل َعِليٌّ ْعَفٍر يَ قحولح
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َأقحوهلححنَّ ِعْنَد اْلَكْرِب  طَاِلٍب َكِلَماٍت َأقحوهلححنَّ ِعْنَد اْلَكْرِب ِإَذا َكاَن، َويَ قحو  : َأْي بحَّنَّ، َعلََّمِنيِهنَّ َرسح لح

زَ  ا  فَ َلمَّ  ، نَّ َناهح َيْكتحمح َجْعَفٍر  اْبنح  قَاَل: َكاَن   ، َسنْيٍ َوحح َحَسٍن  دحوَن  هِبِنَّ  َخَصْصتحَك  َلَقْد  يب،  نَ َزَل  تِلْ ِإَذا  ابْ نَ َتَه  اْلَمِلِك  وََّج  َعْبَد  َك 
ا اْستَ َقلَّْت َوَأرَاَد َأْن يَ ْنَصِرَف َخاَل هِبَا،  ْعَناَها َمَعهح، فَ َلمَّ َعَها َوَشي َّ اِم َشي َّ َهْت ِإىَل الشَّ ا اْنَصَرَف َوتَ َوجَّ ، فَ َلمَّ نَّ هح َها ِإايَّ فَ َعَرفْ َنا أَنَّهح ي حَعلِّمح

هَ  َها َفَسأَْلت ح ، ُثحَّ َأْدرَْكت ح ِإَذا نَ َزَل ِبِك  ا، فَ َقاَلْت، َوذََكَر َكِلَمًة َمْعَناَها، قَاَل َل: َأْي ب حنَ يَّةح، ِإنَِّك تَ ْقِدِمنَي َأْرًضا أَْنِت هِبَا َغرِيَبٌة، فَ ََتَلَّْفتح
هللاح  تَ َباَرَك  احْلَِليمح،  اْلَكِرميح  هللاح  ِإالَّ  ِإَلَه  »اَل  اْلَكِلَماِت:  َهؤحاَلِء  فَ قحوَل  غحمٌّ  َأْو  اْلَعاَلِمنَي« َكْرٌب  ّلِِلَِّ َربِّ  احْلَْمدح  اْلَعِظيمح،  اْلَعْرِش  َربُّ   

اِد ْبِن اهْلَاِد، عَ  ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َشدَّ دح ْبنح َكْعٍب اْلقحَرِظيُّ َثِّن حمحَمَّ نَّ قَاَل َأاَبنح ْبنح َصاِلٍح، َوَحدَّ  ْن َعْبِد هللِا ْبِن َجْعَفٍر ِمثْ َلهح
ثَ   س[*[ ]884]  -10390 ثَ َنا َأيب، َعْن اْبِن ِإْسَحاَق، قَاَل: َحدَّ ي، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َعمِّ ثَ َنا عحبَ ْيدح هللِا ْبنح َسْعٍد، قَاَل: َحدَّ ِّن َحدَّ

َعلِ  َعْن  َجْعَفٍر،  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعْن  اٍد،  َشدَّ ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعْن  ْبِن َكْعٍب،  ِد  حمحَمَّ َعْن  َصاِلٍح،  ْبنح  َعلََّمِّن َأاَبنح  قَاَل:  طَاِلٍب،  َأيب  ْبِن  يِّ 
نَّ حَ  هح ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َكِلَماٍت َأقحوهلححنَّ ِعْنَد اْلَكْرِب ِإَذا نَ َزَل يب، َما َعلَّْمت ح ، ِإَذا َرسح ًنا، َخَصْصتحَك هِبِنَّ َسي ْ َسًنا َواَل حح

 « هللاح احْلَِليمح اْلَكِرميح، سحْبَحانَهح، تَ َباَرَك هللاح َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيمح، احْلَْمدح ّلِِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمنيَ َكَرَبَك َأْمٌر فَ قحْل: »اَل ِإَلَه ِإالَّ 
ِد ْبِن كَ   س[* [ ]885]   -10391 ، َعِن اْبِن َعْجاَلَن، َعْن حمحَمَّ ثَ َنا يَ ْعقحوبح َبةح ْبنح َسِعيٍد، قَاَل: َحدَّ ، َعْن  َأْخرَباََن ق حتَ ي ْ ْعٍب اْلقحَرِظيِّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح  ، أَنَّهح قَاَل: َلقَّاين َرسح  َعَلْيِه َوَسلََّم َهؤحاَلِء اْلَكِلَماِت، َوَأَمَرين  َعْبِد هللِا ْبِن اهْلَاِد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َجْعَفٍر، َعْن َعِليٍّ
َأقحوهلََ  َأْن  ٌة  ِشدَّ َأْو  يب َكْرٌب  نَ َزَل  ّلِِلَِّ ِإْن  احْلَْمدح  اْلَعِظيمح،  اْلَعْرِش  َربُّ  هللاح  تَ َباَرَك  ْبَحانَهح،  سح احْلَِليمح،  اْلَكِرميح  هللاح  ِإالَّ  ِإَلَه  »اَل  َربُّ   ا: 

هَ  فحثح هِبَا َعَلى اْلَمْوعحوِك، َوي حَعلِّمح َها اْلَميَِّت، َويَ ن ْ ْغرَتِبََة ِمْن بَ َناتِهِ اْلَعاَلِمنَي« َفَكاَن َعْبدح هللِا ْبنح َجْعَفٍر ي حَلقِّن ح  ا اْلمح
ثَ َنا حمحَ  س[* [ ]886]  -10392 ثَ َنا ِإمْسَاِعيلح ْبنح عحبَ ْيِد ْبِن َأيب َكِرميََة، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َسَلَمَة، َأْخرَبين زََكِرايَّ ْبنح ََيََْي، قَاَل: َحدَّ مَّ

اِب ْبنِ  اِد ْبِن اهْلَاِد، َعْن َعْبِد  َعْن َأيب َعْبِد الرَِّحيِم، َعْن َعْبِد اْلَوهَّ ٍد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َشدَّ ِد ْبِن َعْجاَلَن، َعْن حمحَمَّ ٍْت، َعْن حمحَمَّ  ِبح
قحوهلححنَّ َعَلى اْلَمرِيِض: »اَل ِإَلَه اْلَكِلَماِت ي َ هللِا ْبِن َجْعَفٍر، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيب طَاِلٍب َأنَّ َنِبَّ هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َعلََّمهح َهؤحاَلِء  

ْبَحاَن هللِا، تَ َباَرَك هللاح َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيمح، َواحْلَْمدح ّلِِلَِّ َربِّ الْ   َعاَلِمنَي« ِإالَّ هللاح اْلَكِرميح احْلَِليمح، سح
ثَ َنا زَْيدح   سي[ [ ]887]   -10393 َثِّن احْلََسنح  َأْخرَباََن ََيََْي ْبنح عحْثَماَن، قَاَل: َحدَّ  ْبنح ََيََْي ْبِن عحبَ ْيٍد، َعْن اْبِن ثَ ْواَبَن، قَاَل: َحدَّ

، َعْن َعْبِد هللاِ  ِد ْبِن َكْعٍب اْلقحَرِظيِّ ، َعْن حمحَمَّ ثح َد ْبَن َعْجاَلَن، َيحَدِّ َع حمحَمَّ ِلِه،  ْبِن َجْعَفِر ْبِن َأيب طَاِلٍب، َعْن بَ ْعِض َأهْ   ْبنح احْلَرِّ، أَنَّهح مسَِ
: »اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح احْلَِليمح اْلَكِرميح،  َعْن َجْعَفِر ْبِن َأيب طَاِلٍب، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َعلََّمهح َكِلَماٍت ِإَذا نَ َزَل ِبِه َكرْ  ٌب َدَعا هِبِنَّ
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ْبَحاَن هللِا َربِّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم، احْلَْمدح ّلِِلَِّ  ٌة، َوالصََّوابح َحِديثح سح جَّ  َربِّ اْلَعاَلِمنَي« َهَذا َخطَأٌ، واْبنح ثَ ْواَبَن َضِعيٌف اَل يَ قحومح مبِْثِلِه حح
 يَ ْعقحوبَ 

ثَ َنا ِإْسرَ   سي[[ ]888]  -10398 ثَ َنا َخَلفح ْبنح ََتِيٍم، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ ِد ْبِن َعِليٍّ ثَ َنا  َأْخرَبين َعِليُّ ْبنح حمحَمَّ ائِيلح، قَاَل: َحدَّ
وَ  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  َرسح قَاَل  قَاَل:   ، َعِليٍّ َعْن  َلى،  لَي ْ َأيب  ْبِن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  َعْن  ِإْسَحاَق،  ِإْن أَبحو  َك َكِلَماٍت  أحَعلِّمح »َأاَل  َسلََّم: 

نَّ َغَفَر هللاح َلَك َعَلى أَنَّهح َمْغفحوٌر   ْبَحاَن هللِا َربِّ اْلعَ أَْنَت ق حْلتَ هح َو احْلَِليمح اْلَكِرميح، سح ْرِش َلَك، اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح اْلَعِليُّ اْلَعِظيمح، اَل ِإَلَه ِإالَّ هح
 اْلَعِظيِم، احْلَْمدح ّلِِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي«

 قَ خَالَفَهُ عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ وَيُوسُفُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي إِسْحَا 
ثَ َنا َعلِ   س[*[ ]889]  -   10399 دح ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن الزَُّبرْيِ، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا حمحَمَّ يُّ ْبنح َصاِلٍح،  َأْخرَبين َهارحونح ْبنح َعْبِد هللِا، قَاَل: َحدَّ

َعلِ  َسَلَمَة، َعْن  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعْن  محرََّة،  ْبِن  َعْمِرو  َعْن  ِإْسَحاَق،  َأيب  »َأاَل َعْن  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  َرسحولح هللِا  قَاَل َل  قَاَل:   ، يٍّ
نَّ غحِفَر َلَك َمَع أَنَّهح َمْغفحوٌر َلَك، اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح احْلَِليمح اْلَكِرميح  َك َكِلَماٍت ِإَذا ق حْلتَ هح بْ أحَعلِّمح َحاَن هللِا ، اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح اْلَعِليُّ اْلَعِظيمح، سح

ْبِع َوَربِّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم، احْلَْمدح ّلِِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي« َمَواِت السَّ  َربِّ السَّ
َف،  س[*[ ]890]  -  10400 ثَ َنا ِإبْ َراِهيمح ْبنح يحوسح َرْيحح ْبنح َمْسَلَمَة، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا شح ْن  عَ   َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح عحْثَماَن، قَاَل: َحدَّ

 ى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ََنَْوهح  أَبِيِه، َعْن َأيب ِإْسَحاَق، َعْن َعْمِرو ْبِن محرََّة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َسَلَمَة، َعْن َعِليٍّ َعِن النَِّبِّ َصلَّ 
 ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اهللِ بْنِ جَعْفَرٍ 

10402-  [891[ ،   س[* [  ْعَتِمرح اْلمح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  النَّْضِر،  ْبنح  َعاِصمح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َجْعَفٍر،  ْبِن  ِد  حمحَمَّ ْبنح  َأمْحَدح  قَاَل:   َأْخرَبين 
ثَ َنا َأيب، قَاَل: َأْخرَباََن ِمْسَعٌر، َعْن َأيب َبْكِر ْبِن َحْفٍص، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َحسَ  ٍن، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َجْعَفٍر، قَاَل يف َشْأِن َهؤحاَلِء َحدَّ

ْبَحاَن هللِا َربِّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم، احْلَْمدح ّلِِلَِّ رَ  مَّ اْرمَحِّْن، اْلَكِلَماِت: »اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح احْلَِليمح اْلَكِرميح، سح مَّ اْغِفْر َل، اللهح بِّ اْلَعاَلِمنَي، اللهح
َصلَّ اللهح  هللِا  وَل  َرسح َأنَّ  ي،  َعمِّ َأْخرَبين  َجْعَفٍر:  ْبنح  هللِا  َعْبدح  قَاَل   » َعّنِّ اْعفح  مَّ  اللهح  ، َعّنِّ جَتَاَوْز  َهؤحاَلِء مَّ  َعلََّمهح  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  ى 

 اْلَكِلَماتِ 
10406-   [892[ ثَ نَ   س[*[  َحدَّ قَاَل:  ََيََْي،  ْبنح  زََكِرايَّ  قَاَل:  َأْخرَبين  ِبْشٍر،  ْبنح  دح  حمحَمَّ ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َبَة،  َشي ْ َأيب  ْبنح  َبْكِر  أَبحو  ا 

ثَ َنا ِمْسَعٌر، َعْن ِإْسَحاَق ْبِن رَاِشٍد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َحَسٍن: َأنَّ َعْبَد هللِا ْبَن َجْعَفٍر، َدَخَل َعلَ  ى اْبٍن َلهح َمرِيٌض ي حَقالح َلهح َصاِلٌح َحدَّ
َل،  فَ قَ  اْغِفْر  مَّ  اللهح اْلَعِظيِم،  اْلَعْرِش  َربِّ  هللِا  سحْبَحاَن  اْلَكِرميح،  احْلَِليمح  هللاح  ِإالَّ  ِإَلَه  »اَل  قحْل:  ،  اَل:  َعّنِّ جَتَاَوْز  مَّ  اللهح اْرمَحِّْن،  مَّ  اللهح

مَّ اْعفح َعّنِّ فَِإنََّك َعفحوٌّ َغفحوٌر« ُثحَّ قَاَل: َهؤحاَلِء اْلَكِلَماتِ  هح اللهح نَّ ِإايَّ ي، َوذََكَر َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َعلََّمهح   َعلََّمِنيِهنَّ َعمِّ
ثَ َنا َعبْ   سي[[ ]893]  -10407 ثَ َنا مَحَّاٌد، قَاَل: َحدَّ مْحَِن  دح الرَّ َأْخرَباََن ِإْسَحاقح ْبنح َمْنصحوٍر، قَاَل: َأْخرَباََن َعْبدح الصََّمِد، قَاَل: َحدَّ

َف فَ َقاَل هَلَا: إِ  اِج ْبِن يحوسح َذا َدَخَل ِبِك فَ قحوَل: »اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح احْلَِليمح ْبنح َأيب رَاِفٍع، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َجْعَفٍر أَنَّهح َزوََّج ابْ نَ َتهح ِمَن احْلَجَّ
ْبَحاَن هللِا َربِّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم، احلَْ  وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َحَزبَهح َأْمٌر  اْلَكِرميح، سح ْمدح ّلِِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي« َوزََعَم َأنَّ َرسح

 قَاَل َهَذا
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قال ابن معين: صالح، وباقي    -واسمه عبد الرحمن   -إسناده حسن، ابن أبي رافع  (:1762# قال شعيب في تخريج المسند )
 . رجاله ثقات

 نَوْع  آخَرُ 
ي، قَاَل: َأْخرَباََن َشرِيٌك، َعْن َعْبِد ا  سي[[ ]894]  -10409 ثَ َنا َعمِّ ْلَعزِيِز ْبِن  َأْخرَباََن عحبَ ْيدح هللِا ْبنح َسْعِد ْبِن ِإبْ َراِهيَم، قَاَل: َحدَّ

َفٍر، َأنَّ َنِبَّ هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َعلََّمهح ِعْنَد اْلَكْرِب: »هللاح عحَمَر، َعْن ِهاَلٍل، َعْن عحَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َجعْ 
ًئا«   ، اَل أحْشِركح ِبِه َشي ْ  هللاح َريبِّ

 َوَهَذا َخطَأٌ، َوالصََّوابح َحِديثح َأيب ن حَعْيمٍ 
 مَا يَقُولُ إِذَا رَاعَهُ شَيْء  

، َعْن ثَ ْوِر ْبِن يَزِيَد، َأْخرَباََن َعبْ   * سي[[ ]895]   -   10418 ثَ َنا الث َّْوِريُّ دح الرَّمْحَِن ْبنح ِإبْ َراِهيَم، َعْن َسْهِل ْبِن َهاِشٍم، قَاَل: َحدَّ
، اَل َشرِيَك َلهح« ْيٌء، قَاَل: َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، َعْن ثَ ْواَبَن، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا، يَ ْعِّن رَاَعهح شَ   »هللاح هللاح َريبِّ

 الْوَسْوَسَةُ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِنيَ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ 
ثَ َنا عحبَ ْيدح هللِا، قَاَل:    سي[[ ]896]   -   10427 ، قَاَل: َحدَّ َلْيَماَن الرَُّهاِويُّ ثَ َنا ِإْسَرائِيلح، َعْن َعاِصٍم، َعْن  َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح سح َحدَّ

بُّ َأْن يَ َتَكلََّم ِبِه قَاَل: »ذَ  ِل َيَِدح يف نَ ْفِسِه اأْلَْمَر اَل َيِح َريْ َرَة، يف الرَّجح ميَاِن«َأيب َصاِلٍح، َعْن َأيب هح  اَك حَمْضح اإْلِ
ن أجل عاصم بن بهدلة، وباقي رجاله ثقات رجال حديث صحيح، وهذا إسناد حسن م  (:9876# قال شعيب في تخريج المسند )

 (.133وأخرجه مسلم بمعناه ) الشيخين.
ِد ْبِن آَدَم، َوَأمْحََد ْبِن َحْرٍب، ِكاَلَهحَا َعْن َأيب محَعاِويََة، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأيب َصاِلٍح،  سي[ [ ]897] - 10430 َعْن   َوَعْن حمحَمَّ

 . لَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم. . . ََنَْوهح بَ ْعِض َأْصَحاِب النَِّبِّ صَ 
10431-  [898[ النَِّبَّ   سي[[  َأنَّ  َصاِلٍح  َأيب  َعْن  ََثِبٍت،  َأيب  ْبِن  َحِبيِب  َعْن  ْفَياَن،  سح َعْن  الرَّمْحَِن،  َعْبِد  َعْن  ب حْنَداٍر،   َوَعْن 

 َلْيِه َوَسلََّم. . . َفذََكَرهح محْرَساًل، َصلَّى هللاح عَ 
 # مرسل. 

ْفَياَن، َعْن َحِبيٍب، َعْن َأيب َصاِلٍح، قَاَل النَِّبُّ َصلَّىو  َلْيَماَن، َعْن َأيب َداوحَد، َعْن سح  . محْرَسلٌ َوَسلََّم: . . هللاح َعَلْيِه  َعْن َأمْحََد ْبِن سح
ثَ َنا َعْبدح الرَّمحَْ  سي[[ ]899] -  10433 اٍر، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َبشَّ ، َعْن مَحَّاٍد، َعْن ِإبْ َراِهيَم،  َأْخرَباََن حمحَمَّ ثَ َنا سحْفَيانح ِن، قَاَل: َحدَّ

ميَاِن«    َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َذاَك حَمْضح اإْلِ
 # مرسل. 

َثِّن أَبحو ِإْسَحاَق اهْلَمْ   سي[ [ ]900]   -   10437 ثَ َنا اْلَعوَّامح، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا يَزِيدح َداينُّ، َعْن َأْخرَباََن أَبحو َداوحَد، قَاَل: َحدَّ
َلْيَماَن ْبِن صحَرٍد، َعْن أحيبَِّ ْبِن َكْعٍب، أَنَّهح أحِتَ النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَرجح  َما يَ ْزعحمح سح هح لُّ َواِحٍد ِمن ْ َلنْيِ َقِد اْختَ َلَفا يف اْلِقَراَءِة، كح

تحَما« قَالَ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َأقْ َرَأهح، قَاَل: فَاْستَ ْقَرَأَهحَا النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّ   أحيَبٌ: َم فَاْختَ َلَفا، فَ َقاَل هَلحَما: »َأْحَسن ْ
تحَما، قَاَل: فَ  تحَما َأْحَسن ْ : َأْحَسن ْ ْنتح َعَلْيِه يف اجْلَاِهِليَِّة فَ قحْلتح كِّ َأَشدُّ ِمَّا كح ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َفَدَخَلِّن ِمَن الشَّ َضَرَب َرسح
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ْيطَانَ  مَّ َأْذِهْب َعْنهح الشَّ « قَاَل: فَاْرَفَضْضتح َعَرقًا، وََكَأيّنِ أَْنظحرح ِإىَل هللِا فَ َرقًا، ُثحَّ قَاَل: »ِإيّنِ أحِمْرتح َأْن َصْدِري بَِيِدِه ُثحَّ قَاَل: »اللهح
َعِة َأْحرحٍف«   .َأقْ َرَأ اْلقحْرآَن َعَلى َسب ْ

 ( مع اختالف في لفظه.820# أخرجه مسلم )
10438-   [901[ دِ   * سي[[  حمحَمَّ ْبنح  الرَّمْحَِن  َعْبدح  َأيب    َأْخرَباََن  َعْن  اْلَعوَّامح،  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:   ، ِإْسَحاقح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َساَلٍم،  ْبِن 

وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَرجح  َلْيَماَن ْبِن صحَرٍد، قَاَل: أََتى أحيَبُّ ْبنح َكْعٍب َرسح  َلنْيِ اْختَ َلَفا يف اْلِقَراَءِة، ََنَْوهح ِإْسَحاَق، َعْن سح
، َعْن عحمَ   *سي[[ ]902]   -10439 ثَ َنا ِإبْ َراِهيمح ْبنح َسْعٍد، َعْن الزُّْهِريِّ ، َعْن َأيب َداوحَد، قَاَل: َحدَّ ارََة ْبِن َأْخرَباََن َعْمرحو ْبنح َعِليٍّ

وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَليْ  ِه: َأنَّ النَّاَس، َسأَلحوا َرسح ، َعْن َعمِّ ْم، أَلَْن َيْسقحَط َأيب َحَسٍن اْلَماِزينِّ هح َها َأَحدح ِه َوَسلََّم َعِن اْلَوْسَوَسِة الَّيِت َيَِدح
« َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  َرسحولح  فَ َقاَل  ِبِه؟  يَ َتَكلََّم  َأْن  ِمْن  ِإلَْيِه  َأَحبُّ  الث َُّرايَّ  ِعْنِد  َيَِْت ِمْن  ْيطَاَن  الشَّ ِإنَّ  ميَاِن،  اإْلِ َصرِيحح    َذاَك 

َناِلَك«   اْلَعْبَد ِفيَما دحوَن َذِلَك، فَِإَذا عحِصَم ِمْنهح َوَقَع ِفيَما هح
ِغريَِة، َعْن ِإبْ رَ   *سي[ [ ]903]  -10440 َلْيَماَن، َعْن أَِبيِه، َعْن اْلمح ْعَتِمِر ْبِن سح اِهيَم ْبِن َعْن ِهاَلِل ْبِن اْلَعاَلِء، َعْن أَبِيِه، َعْن اْلمح

َهايَزِيَد النََّخِعيِّ  اًل ذََكَر هَلَا اْلَوْسَوَسَة َيَِدح  ، َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ رَجح
 مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُقْرَأَ كُلَّ لَيْلَةٍ 

ثَ َنا َأيب، حَ   *سي[ [ ]904]   -10443 دح ْبنح عحبَ ْيِد هللِا ْبِن َعْبِد اْلَعِظيِم، َعْن عحبَ ْيِد هللِا ْبِن محَعاٍذ قَاَل: َحدَّ ْعَبةح،  َأْخرَبين حمحَمَّ ثَ َنا شح دَّ
ثَ ْيٍم، َعْن َعْبِد هللِا َعنِ  ، َعْن رَبِيِع ْبِن خح ْم   َعْن َعِليِّ ْبِن محْدِرٍك، َعْن ِإبْ َراِهيَم النََّخِعيِّ النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »أَيَ ْعِجزح َأَحدحكح

]اإلخ َأَحٌد{  هللاح  َو  هح }قحْل  بَ َلى،   " قَاَل:  َذِلَك؟  يحِطيقح  َوَمْن  قَاَل:  َلٍة؟«  لَي ْ لَّ  كح اْلقحْرآِن  ث حلحَث  يَ ْقَرَأ   [1الص:  َأْن 
، َعْن ِإبْ َراِهي  َلْيَمانح اأْلَْعَمشح  َم فََأْرَسَلهح َرَواهح سح

 إسناده صحيح على شرط الشيخين. (:2576# قال شعيب في تخريج صحيح ابن حبان )
ْفَيانح َعِن اأْلَْعَمِش َعْن   * سي[[ ]905]  -10444 ثَ َنا سح ثَ َنا َعْبدح الرَّمْحَِن، قَاَل: َحدَّ اٍر، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َبشَّ ِإبْ َراِهيَم َأْخرَباََن حمحَمَّ

 َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، محْرَسلٌ 
 # مرسل. 

ثَ َنا أَبحو محَعاِويََة، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن ِإبْ َراِهيَم، قَاَل النَِّبُّ   * سي[[ ]906]  -10445 دح ْبنح اْلَعاَلِء، قَاَل: َحدَّ حمحَمَّ  َصلَّى  َأْخرَباََن 
 هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، محْرَسلٌ 

 # مرسل. 

 ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الرَّبِيعِ بْنِ خَثْيَمٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ 
َصنْيٌ، َعْن ِهاَلِل ْبِن َيَساٍف، َعْن عَ  * سي[ [ ]907] - 10453 َشْيٌم، قَاَل: َأْخرَباََن حح ثَ َنا هح ْبِد  َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح َمِنيٍع، قَاَل: َحدَّ

اًل، ِمَن اأْلَْنَصاِر قَاَل: قَاَل َرسح  َلى، َعْن أحيبَِّ ْبِن َكْعٍب: َأنَّ رَجح َو  الرَّمْحَِن ْبِن َأيب لَي ْ ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن قَ َرَأ }قحْل هح
َا قَ َرَأ ث حلحَث اْلقحْرآِن " 1هللاح َأَحٌد{ ]اإلخالص:   [ َفَكَأُنَّ

صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن قد اختلف على هالل بن  (:21275# قال شعيب في تخريج المسند )
 يساف فيه
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، َعْن َعبْ   * سي[[ ]908]  -10454 َصنْيٍ َشْيٌم، َعْن حح ثَ َنا هح َثِّن َأيب قَاَل: َحدَّ ِد  َأْخرَباََن ِهاَللح ْبنح اْلَعاَلِء ْبِن ِهاَلٍل، قَاَل: َحدَّ
َو هللاح أَ الرَّمْحَِن ْبِن َأيب لَي ْ  َحٌد{ ]اإلخالص:  َلى، َعْن أحيبَِّ ْبِن َكْعٍب، قَاَل: قَاَل َرسحولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن قَ َرَأ }قحْل هح

َا قَ َرَأ ث حلحَث اْلقحْرآِن " 1  [ َفَكَأُنَّ
 ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ 

، َعِن  [*سي [ ]909]   -10464 َثِّن اْبنح َأِخي الزُّْهِريِّ َثِّن أحَميَّةح ْبنح َخاِلٍد، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ الزُّْهِريِّ َأْخرَباََن َعْمرحو ْبنح َعِليٍّ
وَل   ْعتح َرسح ْلثحوٍم بِْنِت عحْقَبَة، قَاَلْت: مسَِ َْيِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن أحمِّ كح َو هللاح َأَحٌد{ َعْن محح : }قحْل هح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قحولح

 [ تَ ْعِدلح ث حلحَث اْلقحْرآِن " 1]اإلخالص:  
 حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح  (:27274# قال شعيب في تخريج المسند )

ِإبْ َراهِ   *سي[[ ]910]  -10465 ْبِن  َسْعِد  ْبنح  هللِا  عحبَ ْيدح  اْبِن َأْخرَباََن  َعِن  َأيب،  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  ي،  َعمِّ ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َسْعٍد،  ْبِن  يَم 
، قَاَل: َأخْ  ِد ْبِن محْسِلٍم الزُّْهِريِّ ، َعْن حمحَمَّ َثِّن احْلَاِرثح ْبنح فحَضْيٍل اأْلَْنَصاِريُّ َْيدح ْبنح َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْوفٍ ِإْسَحاَق، قَاَل: َحدَّ : رَبين محح

وَل هللِا َصلَّى هللاح  عحوا َرسح ثحوهح َأهنَّحْم مسَِ َو هللاح َأَحٌد{ َأنَّ نَ َفًرا، ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َحدَّ : }قحْل هح  َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قحولح
 [ لَتَ ْعِدلح ث حلحَث اْلقحْرآِن ِلَمْن َصلَّى هِبَا " 1]اإلخالص:  

 [ 1لُ فِي قِرَاءَةِ }قُلْ هُوَ اهللُ أَحَد { ]اإلخالص:  الْفَضْ 
ٍل، ِمْن َأصْ  س[*[ ]911]  -10472 ثَ َنا أَبحو َعَوانََة، َعْن محَهاِجٍر َأيب احلََْسِن، َعْن رَجح َبةح ْبنح َسِعيٍد، قَاَل: َحدَّ َحاِب  َأْخرَباََن ق حتَ ي ْ

ْنتح َأِسريح َمَع النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسِمَع رَ  اًل يَ ْقَرأح }قحْل اَي أَي َُّها اْلَكاِفرحوَن{ ]الكافرون: النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: كح جح
َو هللاح َأَحدٌ 1 ْرِك« ُثحَّ ِسْراَن َفَسِمَع آَخَر يَ ْقَرأح }قحْل هح [ فَ َقاَل: »َأمَّا 1{ ]اإلخالص:  [ َحَّتَّ َخَتَمَها، فَ َقاَل: »َقْد بَِرَئ َهَذا ِمَن الشِّ

 َهَذا فَ َقْد غحِفَر َلهح« 
 . حديث صحيح (:16605في تخريج المسند )# قال شعيب 

َصفَّى، أَ   *سي[[ ]912]  - 10473 ثَ َنا َعْمٌرو، َعْن َسِعيٍد، َأنَّ َأاَب اْلمح َلْيَمانح ْبنح َداوحَد، َعِن اْبِن َوْهٍب، قَاَل: َحدَّ ْخرَبَهح  َأْخرَباََن سح
َلى اأْلَْنَصاِريَّ َأْخرَبَهح، َعِن اْبِن مَ  وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يف َسَفٍر َوََنْنح َنِسريح، فَ َقَرَأ َأنَّ اْبَن َأيب لَي ْ نَّا َمَع َرسح ْسعحوٍد، قَاَل: كح

]الكافرون:   اْلَكاِفرحوَن{  أَي َُّها  اَي  }قحْل  اْلَقْوِم  ِمَن  ٌل  ف َ 1رَجح ْم  َصاِحبحكح »َأمَّا  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  َرسح قَاَل  ِمَن  [  بَِرَئ  َقْد 
]اإلخالص:   َأَحٌد{  هللاح  َو  هح }قحْل  آَخرح  ٌل  رَجح فَ َقَرَأ  رحهح،  فَأحَبشِّ َو  هح َمْن  أَْنظحرح  َفَذَهْبتح  ْرِك«  َعَلْيِه 1الشِّ هللاح  َصلَّى  هللِا  َرسحولح  قَاَل   ]

ْم فَ َقْد غحِفَر َلهح«  َوَسلََّم: »َأمَّا َصاِحبحكح
 رَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ الْفَضْلُ فِي قِرَاءَةِ تَبَا 

دح ْبنح عحبَ ْيِد هللِا أَبحو ََثِبٍت اْلَمَدينُّ، *سي[[ ]913]   -10479 ثَ َنا حمحَمَّ ثَ َنا   َأْخرَباََن عحبَ ْيدح هللِا ْبنح َعْبِد اْلَكِرمِي قَاَل: َحدَّ قَاَل: َحدَّ
ْبنِ  َعاِصِم  َعْن  اْلَواِحِد،  َعْبِد  ْبِن  َعْرَفَجَة  َعْن  َصاِلٍح،  َأيب  ْبِن  َهْيِل  سح َعْن  َحازٍِم،  َأيب  ْبِن اْبنح  هللِا  َعْبِد  َعْن  ِزرٍّ،  َعْن  وِد،  النَّجح َأيب   

{ ]امللك:   ْلكح وِل 1َمْسعحوٍد، قَاَل: " َمْن قَ َرَأ }تَ َباَرَك الَِّذي بَِيِدِه اْلمح نَّا يف َعْهِد َرسح َلٍة َمنَ َعهح هللاح هِبَا ِمْن َعَذاِب اْلَقرْبِ، وَكح لَّ لَي ْ [ كح
َلٍة فَ َقْد َأْكثَ َر وَ هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوسَ  لِّ لَي ْ َا يف ِكَتاِب هللِا سحورٌَة َمْن قَ َرَأ هِبَا يف كح يَها اْلَمانَِعَة، َوِإهنَّ َْتَصٌر. لََّم نحَسمِّ  َأطَاَب " خمح
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 ثَوَابُ مَنْ قَرَأَ مِائَةَ آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ 
10485-   [914[ قَ   *[سي[  يَ ْعقحوَب،  ْبنح  ِإبْ َراِهيمح  ثَ َنا  َأْخرَبين  َحدَّ قَااَل:  اَنِفٍع،  ْبنح  َوالرَّبِيعح  َف،  يحوسح ْبنح  هللِا  َعْبدح  َثِّن  َحدَّ اَل: 

َلْيَماَن ْبِن محوَسى، َعْن َكِثرِي ْبِن محرََّة، َعنْ  َْيٍد، قَاَل: َأْخرَبين زَْيدح ْبنح َواِقٍد، َعْن سح َثمح ْبنح محح ولح   َهي ْ ، قَاَل: قَاَل َرسح اِريِّ هللِا   ََتِيٍم الدَّ
َلٍة«  ِتَب َلهح ق حنحوتح لَي ْ َلٍة كح  َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن قَ َرَأ ِماَئَة آيٍَة يف لَي ْ

 حديث حسن بشواهده، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه (:16958# قال شعيب في تخريج المسند )
 مَنْ قَرَأَ آيَتَيْنِ 

 وَسُلَيْمَانَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ مَنْصُورٍ  
10491-   [915[ َليْ   س[*[  سح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  احْلَِميِد،  َعْبِد  ْبنح  َعِليُّ  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  اْلَكِرمِي،  َعْبِد  ْبنح  هللِا  عحبَ ْيدح  ْبنح  َأْخرَباََن  َمانح 

قَاَل:   أََنٍس،  َعْن  ََثِبٍت،  َعْن  ِغريَِة،  ِإلَ اْلمح فَاْلتَ َفَت  َجانِِبِه،  ِإىَل  ٌل  رَجح َونَ َزَل  فَ نَ َزَل  َلهح،  َمِسرٍي  يف  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  النَِّبُّ  ْيِه َكاَن 
 فَ َقاَل: »َأاَل أحْخرِبحَك أبَِْفَضِل اْلقحْرآِن؟« قَاَل: فَ َتاَل َعَلْيِه احْلَْمدح ّلِِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمنيَ 

 .إسناده صحيح (:774شعيب في تخريج صحيح ابن حبان )# قال 
 مَا يَقُولُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِنيَ لِلْخَبَرِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ فِي ذَلِكَ 

َثِّن َأيب، َعْن عحْثَماَن ْبِن َعْمٍرو، َعْن ِإمْسَاِعي  سي[ [ ]916]  -10527 دح ْبنح عحبَ ْيِد هللِا ْبِن يَزِيَد، قَاَل: َحدَّ َل ْبِن أحَميََّة،  َأْخرَباََن حمحَمَّ
، َعِن الرَّبِيِع ْبِن اْلرَبَاِء ْبِن َعاِزٍب، قَاَل: ولح هللِا َصلَّى هللاح   َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن اأْلَْنَصاِريِّ قَاَل اْلرَبَاءح ْبنح َعاِزٍب: قَاَل َرسح

َبهح ِمْن َمْضَجِعِه بَ ْعَد َصاَلِة اْلِعَشا ذح َجن ْ مَّ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َتَكلََّم هِبَؤحاَلِء اْلَكِلَماِت ِحنَي َيَْخح َلِتِه َدَخَل اجْلَنََّة: اللهح ِء ُثحَّ َماَت يف لَي ْ
ْضتح َأْمِري ِإلَْيَك، َواجْلَْأتح َظْهِري ِإلَْيَك، اَل َمنْ ِإيّنِ أَ  َجى ِمْنَك ِإالَّ ِإلَْيَك، آَمْنتح ْسَلْمتح ِديِّن ِإلَْيَك، َوَخلَّْيتح َوْجِهي ِإلَْيَك، َوفَ وَّ

وِلَك الَِّذي َأْرَسْلَت، َوِبِكَتاِبَك الَِّذي أَنْ َزْلَت "   ِبَرسح
 . هبنحو  .(2710) ومسلم(، 247أخرجه البخاري )# 

 نَوْع  آخَرُ 
، َعْن َأيب   *سي[[ ]917] -10538 َييٌّ َثِّن حح  َعْبِد َأْخرَباََن يحونحسح ْبنح َعْبِد اأْلَْعَلى، قَاَل: َأْخرَباََن َعْبدح هللِا ْبنح َوْهٍب، قَاَل: َحدَّ

وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهح َكاَن   ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمٍرو َعْن َرسح َك  الرَّمْحَِن احْلحبحِليِّ مَّ اِبمسِْ : »اللهح ْوِم يَ قحولح ِإَذا اْضَطَجَع ِللن َّ
 َربِّ َوَضْعتح َجْنِب، فَاْغِفْر َل َذْنِب«

 حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، ابن لهيعة وحيي: كالهما ضعيف (:6620# قال شعيب في تخريج المسند )

 نَوْع  آخَرُ 
، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت:    *سي[[ ]918] -10557 ْعِبِّ ثَ َنا َجرِيٌر، َعْن محَطرٍِّف، َعِن الشَّ دح ْبنح قحَداَمَة، قَاَل: َحدَّ َكاَن َأْخرَبين حمحَمَّ

ِه اأْلَ  َو َواِضٌع َيَدهح َعَلى َخدِّ ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن آِخِر َما يَ قحولح ِحنَي يَ َنامح َوهح َلِتِه تِْلَك:  َرسح َو يَ َرى أَنَّهح َميٌِّت يف لَي ْ مْيَِن َوهح
جنِْ  ْورَاِة َواإْلِ لِّ َشْيٍء، محنَ زَِّل الت َّ ْبِع َوَربَّ اْلَعْرِش اْلَعِظيَم، رَب ََّنا َوَربَّ كح َمَواِت السَّ َوى، َأعحوذح  »َربَّ السَّ يِل َواْلفحْرقَاِن، فَاِلَق احلَْبِّ َوالن َّ
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لِّ  َلَك َشْيٌء، َوأَْنَت اْْلِخرح فَ َلْيَس بَ ْعَدَك شَ   ِبَك ِمْن كح مَّ أَْنَت اأْلَوَّلح فَ َلْيَس قَ ب ْ ْيٌء، َوأَْنَت الظَّاِهرح َشْيٍء أَْنَت آِخٌذ بَِناِصَيِتِه، اللهح
يَن، َوَأْغِنِّن    ِمَن اْلَفْقِر« فَ َلْيَس فَ ْوَقَك َشْيٌء، َوأَْنَت اْلَباِطنح فَ َلْيَس دحوَنَك َشْيٌء، اْقِض َعّنِّ الدَّ

 [ عِنْدَ النَّوْمِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِنيَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ 1قِرَاءَةُ }قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ{ ]الكافرون:  
10568   -  [919[ َلْيَماَن،    *[ سى[  سح ْبنح  َسِعيدح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  يَ ْعقحوَب،  ْبنح  ِإبْ َراِهيمح  َأيب َأْخرَبين  َعْن  َشرِيٌك،  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل: 

: َعلِّْمِّن َشي ْ  وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ق حْلتح َفعحِّن، قَاَل: " ِإَذا َأَخْذَت  ِإْسَحاَق، َعْن فَ ْرَوَة، َعْن َجبَ َلَة، قَاَل: َسأَْلتح َرسح ًئا يَ ن ْ
ْرِك " َمْضَجَعَك فَ قحْل: قحْل اَي أَي َُّها اْلَكاِفرحوَن  َا بَ َراَءٌة ِمَن الشِّ  َحَّتَّ ََتِْتَمَها، فَِإهنَّ

 حديث حسن على اختالف في إسناده على أبي إسحاق  (:4/ 24009# قال شعيب في تخريج المسند )

 ثَوَابُ مَنْ أَوَى طَاهِرًا إِلَى فِرَاشِهِ يَذْكُرُ اهللَ تَعَالَى حَتَّى تَغْلِبَهُ عَيْنَاهُ 
ثَ َنا عحبَ ْيدح هللِا، َعْن زَْيٍد، َعْن َعاِصٍم، َعنْ   *سي[[ ]920]  -10575 ثَ َنا َأيب قَاَل: َحدَّ ِر َأْخرَبين ِهاَللح ْبنح اْلَعاَلِء، قَاَل: َحدَّ  ُشَِ

وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيهِ  ْعتح َرسح : »َمْن تَ َوضََّأ فََأْحَسَن اْلوحضحوَء   ْبِن َعِطيََّة، َعْن َشْهِر ْبِن َحْوَشٍب: َأنَّ َأاَب أحَماَمَة، قَاَل: مسَِ َوَسلََّم يَ قحولح
ْعتح َعمْ  : َوَأاَن مسَِ َيَة احلِْْمِصيُّ ُْثح ِمْن مَسِْعِه، َوَبَصرِِه، َوَيَدْيِه، َورِْجَلْيِه« قَاَل أَبحو ظَب ْ وِل هللِا َذَهَب اإْلِ ثح هِبََذا، َعْن َرسح َرو ْبَن َعَبَسَة َيحَدِّ

َعلَ  هللاح  طَاَصلَّى  اَبَت  »َمْن   : يَ قحولح َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  وَل  َرسح ْعتح  مسَِ  : يَ قحولح ْعتحهح  َومسَِ قَاَل:  َوَسلََّم،  مَلْ ْيِه  هللِا  ِذْكِر  َعَلى  ِهًرا 
نْ َيا َواْْلِخَرِة إِ  ًئا ِمْن َأْمِر الدُّ رح ْبنح َعِطيَّةَ يَ تَ َعارَّ َساَعًة ِمَن اللَّْيِل َيْسَألح هللَا ِفيَها َشي ْ َما ُشَِ هح« َخاَلَفهح  الَّ آََتهح ِإايَّ

حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشب اأَلْشعري   (:22171# قال شعيب في تخريج المسند )
 الشامي، وحديثه حسن في المتابعات وقد توبع عليه.

ثَ َنا أَبحو اأْلَْحَوِص، َعِن اأْلَ   *سي[[ ]921]  -10576 ثَ َنا اْلَعاَلءح ْبنح عحَصْيٍم، قَاَل: َحدَّ ْعَمِش، َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح َسِعيٍد، قَاَل: َحدَّ
ْعتح َعْمَرو ْبَن َعَبَسَة، يَ قحولح  َيَة، قَاَل: مسَِ ثَ َنا أَبحو ظَب ْ ِر ْبِن َعِطيََّة، َعْن َشْهٍر، قَاَل: َحدَّ ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم:  َعْن ُشَِ : قَاَل َرسح

الدُّ  َخرْيِ  ِمْن  هللَا  فَ َيْسَألح  اللَّْيِل،  ِمَن  فَ يَ تَ َعارَّ  هللِا،  ِذْكِر  َعَلى  طَاِهًرا  يَِبيتح  محْسِلٍم  اْمِرٍئ  ِمَن  هح«»َما  ِإايَّ َأْعطَاهح  ِإالَّ  َواْْلِخَرِة   نْ َيا 
ْبِن  َأْخرَبانَ   *سي[[ ]922]  -10577 ِر  ُشَِ َعْن  ِفْطٌر،  َأْخرَباََن  قَاَل:  اْلَعاَلِء،  اْبَن  يَ ْعِّن  اْلَفْضلح  ثَ َنا  قَاَل: َحدَّ ِهَشاٍم،  ْبنح  دح  حمحَمَّ  

ْعتح َعْمَرو ْبَن َعَبَسَة، ََنَْوهح  َيَة، مسَِ ثَ َنا أَبحو ظَب ْ  َعِطيََّة، َعْن َشْهٍر، قَاَل: َحدَّ
  يَذْكُرِ اهللَ تَعَالَى مِنْ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ 

ثَ َنا ِهْقلح ْبنح   سي[ [ ]923]  - 10588 دح ْبنح َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأْشَعَث، قَاَل: َأْخرَباََن أَبحو محْسِهٍر، قَاَل: َحدَّ ِزاَيٍد، قَاَل:    َأْخرَباََن حمحَمَّ
َعْيٍب، َعْن أَبِيِه،   ، َعْن َعْمِرو ْبِن شح َثِّن اأْلَْوزَاِعيُّ ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن قَاَل: سحْبَحاَن  َحدَّ ِه، قَاَل: قَاَل َرسح َعْن َجدِّ

ْمِس َوقَ ْبَل غحرحوهِبَا َكاَن َأْفَضَل ِمْن ِماَئِة َبَدنٍَة، َوَمْن قَاَل: احْلَمْ  ْمِس، دح ّلِِلَِّ ِماَئَة َمرٍَّة قَ ْبلَ هللِا ِماَئَة َمرٍَّة قَ ْبَل طحلحوِع الشَّ  طحلحوِع الشَّ
َها، َوَمْن قَاَل: هللاح َأْكرَبح ِماَئَة َمرٍَّة قَ ْبلَ  ْمِس َوقَ ْبَل غحرحوهِبَا، َكاَن َأْفَضَل َوقَ ْبَل غحرحوهِبَا َكاَن َأْفَضَل ِمْن ِماَئِة فَ َرٍس َيحَْملح َعَلي ْ  طحلحوِع الشَّ

لِّ َشْيٍء َقِديٌر ِماَئَة َمرٍَّة ق َ   ِمْن ِعْتِق ِماَئِة رَقَ َبٍة، َوَمْن قَاَل: اَل ِإَلهَ  َو َعَلى كح ، َوهح ْلكح َوَلهح احْلَْمدح ْبَل ِإالَّ هللاح، َوْحَدهح اَل َشرِيَك لَهح، َلهح اْلمح
ْمِس َوقَ ْبَل غحرحوهِبَا، مَلْ َيَِْئ يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َأَحٌد ِبَعَمٍل َأْفَضَل ِمْن َعَمِلِه ِإالَّ َمْن قَ   اَل قَ ْوَلهح َأْو زَاَد " طحلحوِع الشَّ
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 ذِكْرُ مَا اصْطَفَى اهلل عَزَّ وَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ 
ثَ َنا ِإْسَحاقح ْبنح َمْنصحوٍر، َعْن ِإْسَرائِيَل، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلمح  سي[[ ]924]  - 10591 ْخَتاِر، َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح ََيََْي، قَاَل: َحدَّ

، َعْن َأيب َذرٍّ قَاَل: َسأَْلتح النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعلَ  ، َعْن َأيب َعْبِد هللِا اجلِْْسِريِّ وِداَن؟ قَاَل: " َما َعِن اجْلحَرْيِريِّ ْيِه َوَسلََّم: َما نَ قحولح يف ِسجح
، َعْن َأيب  ْبَحاَن هللِا َوِبَْمِدِه " َرَواهح مَحَّادح ْبنح َسَلَمَة، َعِن اجْلحَرْيِريِّ  َعْبِد هللِا، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن الصَّاِمِت، اْصطََفى هللاح ِلَماَلِئَكِتِه: سح

 َعْن َأيب َذرٍّ 
، قَاَل: مسَِ  سي[ [ ]925]  -10592 ْعَبةح، َعْن َسِعيٍد اجْلحَرْيِريِّ ثَ َنا شح ثَ َنا َرْوٌح، قَاَل: َحدَّ ْعتح  َأْخرَباََن َماِلكح ْبنح َسْعٍد، قَاَل: َحدَّ

ثح َعْن َعْبِد هللِا ْبِن الصَّاِمِت، َعْن َأيب َذرٍّ َعِن النَِّبِّ   َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهح قَاَل: " َمْن َأَحبِّ  َسَواَدَة ْبَن َعاِصٍم اْلَعَنِزيَّ َيحَدِّ
: سحْبَحاَن َريبِّ َوِبَْمِدِه "   اْلَكاَلِم ِإىَل هللِا َعزَّ َوَجلَّ َأْن يَ قحوَل اْلَعْبدح

 ثَوَابُ مَنْ قَالَ: اهللُ أَكْبَرُ اهللُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اهللُ 
ثَ َنا يَزِيدح ْبنح زحرَيْ   سي[ [ ]926]   -   10596 ثَ َنا َعْبدح اأْلَْعَلى ْبنح مَحَّاٍد، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َأْخرَباََن زََكِرايَّ ْبنح ََيََْي، قَاَل: َحدَّ ٍع، قَاَل: َحدَّ

 َسِعيٌد، َعْن قَ َتاَدَة، َعْن َأيب اأْلَْحَوِص، َعْن َعْبِد هللِا، ََنَْوهح 
 الدُّعَاءِ أَفْضَلُ الذِّكْرِ، وَأَفْضَلُ  

َرْيٍج، قَاَل: َأْخربََ   *سي[[ ]927]  -10600 اٌج، قَاَل: َأْخرَباََن اْبنح جح ثَ َنا َحجَّ ٍد، قَاَل: َحدَّ ين َصاِلحح َأْخرَباََن َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح حمحَمَّ
اأْلَنْ  ِمَن  ٍل  رَجح ِإىَل  َيَساٍر،  ْبِن  َلْيَماَن  سح ِإىَل  رَفَ َعهح  َحِديثًا،  َسِعيٍد،  نحوٌح ْبنح  قَاَل   " قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  وَل  َرسح َأنَّ  َصاِر: 

، َوَأهْنَاَك َعِن اثْ نَ َتنْيِ  رح  : َأمَّا اللََّتاِن أحوِصيَك هِبَِما فَ َيْستَ ْبشِ اِلْبِنِه: " ِإيّنِ محوِصيَك ِبَوِصيٍَّة َوقَاِصرحَها َكْي اَل تَ ْنَساَها، أحوِصيَك اِبثْ نَ َتنْيِ
َمَواِت َواأْلَْرَض َلْو َكانَ َتا َحْلَقًة هللاح هِبَِما، َوَصاِلحح َخْلِقِه، َوَهحَا يحْكِثَراِن اْلوحلحوَج َعَلى هللِا تَ َعاىَل، أحوِصيَك ِباَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح، فَ  ِإنَّ السَّ

َما، َوأحوِصيَك ِبسح  هح َما، َوَلْو َكاَنْت يف َكفٍَّة َوزَنَ ت ْ هح ، }َوِإْن ِمْن َشْيٍء َقَصَمت ْ َا َصاَلةح اخْلَْلِق، َوهِبَا ي حْرَزقح اخْلَْلقح ْبَحاَن هللِا َوِبَْمِدِه، فَِإهنَّ
ْم ِإنَّهح َكاَن َحِليًما َغفحورًا{ ]اإلسراء:   وَن َتْسِبيَحهح هح 44ِإالَّ يحَسبِّحح ِبَْمِدِه َوَلِكْن اَل تَ ْفَقهح َما فَ َيْحَتِجبح هللاح [، َوَأمَّا اللََّتاِن َأهْنَاَك َعن ْ

ْرِك َواْلِكرْبِ "  َما، َوَصاِلحح َخْلِقِه، َأهْنَاَك َعِن الشِّ هح  ِمن ْ
ْرِح، يف َحِديِثِه َعِن اْبِن َوْهٍب، قَاَل: َأْخرَبين َعْمرحو ْبنح احْلَاِرثِ   *سي[[ ]928]  -  10602 ، َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح َعْمِرو ْبِن السَّ

وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه    َأنَّ َدرَّاًجا َثِم، َعْن َأيب َسِعيٍد اخْلحْدِريِّ َعْن َرسح ثَهح، َعْن َأيب اهْلَي ْ ْمِح، َحدَّ َوَسلََّم قَاَل: " قَاَل محوَسى: اَي َأاَب السَّ
رحَك ِبِه َوَأْدعحوَك ِبِه، قَاَل: اَي محوَسى: اَل ِإَلَه ِإالَّ  ًئا َأذْكح لُّ ِعَباِدَك يَ قحولح َهَذا، قَاَل: قحْل:  َربِّ َعلِّْمِّن َشي ْ : كح  هللاح، قَاَل محوَسى: اَي َربِّ

أَ  َلْو  محوَسى،  اَي  قَاَل:  ِبِه،  ََتحصَِّّن  ًئا  َشي ْ أحرِيدح  َا  ِإُنَّ أَْنَت،  ِإالَّ  ِإَلَه  اَل  قَاَل:  هللاح،  ِإالَّ  ِإَلَه  َغرْيِي، اَل  نَّ  َوَعاِمَرهح ْبَع  السَّ َمَواِت  السَّ نَّ 
ْبَع يف َكفٍَّة َواَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح يف َكفٍَّة َماَلْت هِبِنَّ اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح "   َواأْلََرِضنَي السَّ

10604-   [929[ قَ   *سي[[  ِمْهَراَن،  ْبنح  عحبَ ْيدح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َحْفٍص،  ْبنح  َحَرِميُّ  ثَهح  َحدَّ قَاَل:  َمْنصحوٍر،  ْبنح  َعْمرحو  اَل: َأْخرَباََن 
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »أَي َ  ، قَاَل: قَاَل َرسح َصنْيٍ ، َعْن ِعْمَراَن ْبِن حح ثح ْعتح احلََْسَن، َيحَدِّ لَّ يَ ْوٍم مسَِ ْم َأْن يَ ْعَمَل كح ْعِجزح َأَحدحكح



243 
 

ٍد؟« قَالحوا: اَي َرسحوَل هللِا، َوَمْن َيْسَتِطيعح َأْن يَ ْعَمَل؟ قَ  ْبَحاَن ِمْثَل أححح وَل هللِا؟ قَاَل: »سح ْم َيْسَتِطيعحهح« قَالحوا: َوَما َذاَك اَي َرسح لُّكح اَل: »كح
ٍد، َوهللاح  ٍد، َواحْلَْمدح ّلِِلَِّ َأْعَظمح ِمْن أححح ٍد، َواَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح َأْعَظمح ِمْن أححح ٍد«  هللِا َأْعَظمح ِمْن أححح  َأْكرَبح َأْعَظمح ِمْن أححح

ثَ َنا وَِكيٌع، َعْن طَْلَحَة ْبِن ََيََْي، قَالَ   *سي[[ ]930]  -  10606 ، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا عحْثَمانح َثِّن  َأْخرَبين زََكِرايَّ ْبنح ََيََْي، قَاَل: َحدَّ : َحدَّ
اٍد، قَاَل طَْلَحةح ْبنح عحبَ ْيِد هللِا: قَالَ  ِد ْبِن طَْلَحَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َشدَّ ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »لَْيَس َأَحٌد ِإبْ َراِهيمح ْبنح حمحَمَّ  َرسح

ْساَلِم، يحْكِثرح َتْكِبريَهح، َوَتْسِبيَحهح، َوَِتِْليَلهح، َوََتِْمي رح يف اإْلِ  َدهح« َخاَلَفهح ِعيَسى ْبنح يحونحسَ َأْفَضَل ِعْنَد هللِا ِمْن محْؤِمٍن ي حَعمَّ
 .حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، طلحة بن يحيى بن طلحة (:1401# قال شعيب في تخريج المسند )

10607  -  [931[ بْ   *سي[[  ِعيَسى  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:   ، َأْعنَيَ اْبنح  َو  َوهح محوَسى  ْبنح  دح  حمحَمَّ ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  ََيََْي،  ْبنح  دح  حمحَمَّ نح  َأْخرَباََن 
َعنْ  ْبنح ََيََْي،  طَْلَحةح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َعَلْيهِ يحونحَس،  هللاح  َصلَّى  النَِّبَّ  َأنَّ  اهْلَاِد،  ْبنح  ادح  َشدَّ َأْخرَبين  قَاَل:  طَْلَحَة،  ْبِن  ِد  حمحَمَّ ْبِن  ِإبْ َراِهيَم    

ْساَلِم« ذََكَر ِمْن َِتِْليِلِه وَ  رح يف اإْلِ ٍل محْؤِمٍن ي حَعمَّ  ِبيِحهِ َتسْ َوَسلََّم قَاَل: »َما َأَحٌد َأْعَظمح ِعْنَد هللِا ِمْن رَجح
 ذِكْرُ مَا اصْطَفَى اهللُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ مِنَ الْكَلَامِ 

، َعْن ِإْسَرائِيَل، َعْن ِضَراِر ْبِن مح   سي[[ ]932]  -10608 ثَ َنا َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح َمْهِديٍّ ، قَاَل: َحدَّ رََّة، َعْن  َأْخرَباََن َعْمرحو ْبنح َعِليٍّ
، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيهِ  َريْ َرَة، َوَأيب َسِعيٍد اخْلحْدِريِّ ، َعْن َأيب هح  َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ هللَا اْصطََفى ِمَن اْلَكاَلِم َأْربَ ًعا:  َأيب َصاِلٍح احْلََنِفيِّ

َلهح  ِتَب  هللِا، كح ْبَحاَن  سح قَاَل:  َفَمْن  َأْكرَبح،  َوهللاح  هللاح،  ِإالَّ  ِإلََه  َواَل   ، ّلِِلَِّ َواحْلَْمدح  هللِا،  ْبَحاَن  ِعْشرحوَن   سح َعْنهح  طَّْت  َوحح َحَسَنًة،  ِعْشرحوَن 
 َربِّ اْلَعاَلِمنَي ِمْن ِقَبِل نَ ْفِسِه  ْن قَاَل: هللاح َأْكرَبح َفِمْثلح َذِلَك، َوَمْن قَاَل: اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح َفِمْثلح َذِلَك، َوَمْن قَاَل: احْلَْمدح ّلِِلَِّ َسيَِّئًة، َومَ 

طَّْت َعْنهح َثاَلثحوَن َسيَِّئًة "  ِتَب َلهح َثاَلثحوَن َحَسَنًة َوحح  كح
 إسناده صحيح على شرط مسلم.  (:8012تخريج المسند ) # قال شعيب في

دح ْبنح َعِليِّ ْبِن َحَسِن ْبِن َشِقيٍق، قَاَل: َأيب: َأْخرَباََن قَاَل: َأْخرَباََن أَبحو مَحَْزَة، َعنِ   سي[[ ]933]   -10609  اأْلَْعَمِش،  َأْخرَباََن حمحَمَّ
َريْ َرَة، قَاَل:   بْ َعْن َأيب َصاِلٍح، َعْن َأيب هح ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: " َخرْيح اْلَكاَلِم َأْرَبٌع، اَل ت حَباَل أِبَيَِّتِهنَّ َبَدْأَت: سح َحاَن قَاَل َرسح

، َواَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح، َوهللاح َأْكرَبح "   هللِا، َواحْلَْمدح ّلِِلَِّ
10610-   [934[ ْنذِ   سي[[  اْلمح ْبنح  َعِليُّ  َعْن  َأْخرَباََن  َصاِلٍح،  َأيب  َعْن   ، اأْلَْعَمشح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  فحَضْيٍل،  اْبنح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  ِر، 

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأحَ  ٍد َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: قَاَل َرسح ، اَل َيضحرَُّك بُّ اْلَكاَلِم ِإىَل هللِا َأْرَبعٌ بَ ْعِض َأْصَحاِب حمحَمَّ
َهْيلح  ، َواَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح، َوهللاح َأْكرَبح " َخاَلَفهح سح  ْبنح َأيب َصاِلحٍ  أِبَيِِّهنَّ َبَدْأَت: سحْبَحاَن هللِا، َواحْلَْمدح ّلِِلَِّ

 ثَوَابُ مَنْ سَبَّحَ اهللَ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ وَتَحْمِيدَةٍ وَتَكْبِريَةٍ 
ثَ َنا محوَسى ْبنح َخَلٍف، قَ   سي[[ ]935]   -10613 َلْيَماَن، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َسِعيدح ْبنح سح اَل:  َأْخرَبين ِإبْ َراِهيمح ْبنح يَ ْعقحوَب، قَاَل: َحدَّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح عَ  ثَ َنا َعاِصمح اْبنح هَبَْدَلَة، َعْن َأيب َصاِلٍح، َعْن أحمِّ َهاِنٍئ، قَاَلْت: َمرَّ يب َرسح : محْرين  َحدَّ َلْيِه َوَسلََّم َذاَت يَ ْوٍم، فَ قحْلتح
َا تَ ْعِدلح ِماَئَة رَقَ َبٍة ِمْن وَ  َا ِبَعَمٍل َأْعَملحهح َوَأاَن َجاِلَسٌة، قَاَل: »َسبِِّحي هللَا ِماَئَة َتْسِبيَحٍة فَِإهنَّ ِدي هللَا ِماَئَة ََتِْميَدٍة فَِإهنَّ َلِد ِإمْسَاِعيَل، َوامحِْ

َأْي   تَ عْ تَ ْعِدلح  َا  فَِإهنَّ َتْكِبريٍَة  ِماَئَة  ِي  وََكربِّ هللِا،  َسِبيِل  يف  َها  َعَلي ْ ََتِْمِلنَي  محْلَجَمٍة،  محْسَرَجٍة  فَ َرٍس  َلٍة، ِماَئَة  محتَ َقب َّ محَقلََّدٍة  َبَدنٍَة  ِماَئَة  ِدلح 
َماِء َواأْلَْرِض«َوَهلِِّلي هللَا ِماَئَة َِتِْليَلٍة« قَاَل أَبحو َخَلٍف: اَل َأْحِسبحهح ِإالَّ قَ   . اَل: »ََتََْلح َما َبنْيَ السَّ
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 ( بنحوه. 3810أخرجه ابن ماجه ) #

 ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِنيَ لِخَبَرِ سَمُرَةَ فِي ذَلِكَ 
، قَ  *سي[[ ]936]   -10617 ثَ َنا َحْفصح ْبنح عحَمَر احْلَْوِضيُّ ثَ َنا َعْبدح اْلَعزِيِز ْبنح  َأْخرَبين ِإبْ َراِهيمح ْبنح يَ ْعقحوَب، قَاَل: َحدَّ اَل: َحدَّ

َريْ َرَة، قَاَل: قَ  ، َعْن َأيب هح ثَ َنا اْبنح َعْجاَلَن، َعْن َسِعيِد ْبِن َأيب َسِعيٍد اْلَمْقربحِيِّ ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم:  محْسِلٍم، قَاَل: َحدَّ اَل َرسح
ولَ  ْم« قَالحوا: اَي َرسح َتكح ن َّ وا جح ذح ْبَحاَن هللِا، َواحْلَْمدح ّلِِلَِّ  »خح : سح ْم ِمَن النَّاِر قَ ْولح تحكح ن َّ وٍّ َقْد َحَضَر؟ قَاَل: " اَل، َوَلِكْن جح ،  هللِا، َأِمْن َعدح

نَّ   َوهح َومحَعقَِّباٍت،  ُمحَنَِّباٍت  اْلِقَياَمِة  يَ ْوَم  َيَِْتنَي  فَِإهنَّحنَّ  َأْكرَبح،  َوهللاح  هللاح،  ِإالَّ  ِإَلَه  " َواَل  الصَّاحِلَاتح   اْلَباِقَياتح 
، َعْن َحِكيِم ْبِن حمحَ   *سي[[ ]937]  -10618 ِد  َعْن ِإبْ َراِهيَم ْبِن َسِعيٍد، َعْن زَْيِد ْبِن احْلحَباِب، َعْن َمْنصحوِر ْبِن َسَلَمَة اهْلحَذَلِّ مَّ

نَّا َحْوَل النَِّبِّ َصلَّى هللاح  َريْ َرَة، قَاَل: كح ، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيب هح ْم« ق حْلَنا:   ْبِن قَ ْيِس ْبِن خَمَْرَمَة الزُّْهِريِّ َتكح ن َّ وا جح ذح َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: »خح
وٍّ َحاِضٍر؟. . . احْلَِديثح   ِمْن َعدح

10619-   [938[ حَ   *سي[[  قَاَل:   ، اأْلَْصبَ َهاينِّ ْبِن  َسِعيِد  ْبنح  دح  حمحَمَّ ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  ٍد،  حمحَمَّ ْبِن  ََيََْي  ْبنح  دح  حمحَمَّ أَبحو َأْخرَباََن  ثَ َنا   دَّ
، َعِن احْلَاِرِث ْبِن سحَوْيٍد، َعْن َعْبِد هللِا، قَاَل: قَالَ  ْيِميِّ ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: "   محَعاِويََة، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن ِإبْ َراِهيَم الت َّ َرسح

مَّ  اللهح سحْبَحاَنَك   : اْلَعْبدح يَ قحوَل  َأْن  هللِا  ِإىَل  اْلَكاَلِم  َأَحبَّ  أَبْ َغَض ِإنَّ  َوِإنَّ  َغرْيََك،  ِإَلَه  َواَل  َك،  َوتَ َعاىَل َجدُّ امْسحَك،  َوتَ َباَرَك  َوِبَْمِدَك،   
: َعَلْيَك نَ ْفَسَك "  ِل: اتَِّق هللاَ فَ يَ قحولح لح ِللرَّجح  اْلَكاَلِم ِإىَل هللِا َأْن يَ قحوَل الرَّجح

 مَا يَقُولُ إِذَا انْتَبَهَ مِنْ مَنَامِهِ 
ِغريَةح ْبنح محْسِلٍم، َعنْ   *سي[ [ ]939]   -10623 ثَ َنا اْلمح ثَ َنا َشَبابَةح، قَاَل: َحدَّ ٍد، قَاَل: َحدَّ  َأيب الزَُّبرْيِ،  َأْخرَباََن َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح حمحَمَّ

أَ  َتهح،  بَ ي ْ لح  الرَّجح َدَخَل  ِإَذا   " قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن  َجاِبٍر  فَ يَ قحولح َعْن  َوَشْيطَاٌن،  َمَلٌك  ابْ َتَدرَهح  ِفَراِشِه  ِإىَل  َأَوى  ْو 
ْيطَاَن َوَظلَّ  : افْ َتْح ِبَشرٍّ، فَِإْن ذََكَر هللَا َطَرَد اْلَمَلكح الشَّ ْيطَانح : افْ َتْح ِبَرْيٍ، َويَ قحولح الشَّ هح، فَِإَذا انْ تَ َبَه ِمْن َمَناِمِه ابْ َتَدرَهح اْلَمَلكح  َيْكَلؤح

احْلَْمدح  َملَ  قَاَل:  َو  هح فَِإْن  ِبَشرٍّ،  افْ َتْح   : ْيطَانح الشَّ َويَ قحولح  ِبَرْيٍ،  افْ َتْح   : اْلَمَلكح فَ يَ قحولح  َوَشْيطَاٌن،  بَ ْعَد  ٌك  نَ ْفِسي  ِإََلَّ  َردَّ  الَِّذي  ّلِِلَِّ 
َموَ  َها يف َمَناِمَها، احْلَْمدح ّلِِلَِّ الَِّذي ميحِْسكح السَّ ِت ْ َو َخرَّ  َمْوِِتَا َومَلْ ميح ْبَع َأْن تَ َقَع َعَلى اأْلَْرِض ِإالَّ ِبِِْذنِِه، ِإىَل آِخِر اْْليَِة، فَِإْن هح اِت السَّ

َو قَاَم يحَصلِّي َصلَّى يف َفَضاِئَل "  ِمْن ِفَراِشِه َفَماَت َكاَن َشِهيًدا، َوِإْن هح
 (: ضعيف.5533# قال األلباني في تخريج صحيح ابن حبان )

10624-  [940[ الصَّوَّافِ   * سي[[  اِج  احْلَجَّ َعِن  مَحَّاٌد،  ثَ َنا  َحدَّ ِإبْ َراِهيمح، قَاَل:  ثَ َنا  قَاَل: َحدَّ َأمْحََد،  ْبنح  احلََْسنح  َعْن َأْخرَباََن   ،
الرَّجح  َأَوى  ِإَذا   " قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  وَل  َرسح َأنَّ  َجاِبٍر،  َعْن  الزَُّبرْيِ،  فَ يَ قحولح َأيب  َوَشْيطَاٌن،  َمَلٌك  ابْ َتَدرَهح  ِفَراِشِه  ِإىَل  لح 

: اْخِتْم ِبَشرٍّ، فَِإْن ذََكَر هللاَ ُثحَّ اَنَم، اَبَت اْلَمَلكح َيْكلَ  ْيطَانح : اْخِتْم ِبَرْيٍ، َويَ قحولح الشَّ : افْ َتْح  اْلَمَلكح َقَظ قَاَل اْلَمَلكح هح، فَِإَذا اْستَ ي ْ ؤح
ا َوقَاَل  َمَناِمَها،  ِبَرْيٍ،  يف  َها  ِت ْ ميح َومَلْ  نَ ْفِسي  ِإََلَّ  َردَّ  الَِّذي  ّلِِلَِّ  احْلَْمدح  قَاَل:  فَِإْن  ِبَشرٍّ،  افْ َتْح   : ْيطَانح }ميحِْسكح  لشَّ الَِّذي  ّلِِلَِّ  احْلَْمدح 

َمَواِت َواأْلَْرَض َأْن تَ زحواَل{ ِإىَل آِخِر اْْليَِة، احْلَْمدح ّلِِلَِّ الَِّذي }ميحْسِ  َماَء َأْن تَ َقَع َعَلى اأْلَْرِض ِإالَّ ِبِِْذنِِه{ ]احلج:  السَّ [ 65كح السَّ
 ِإىَل آِخِر اْْليَِة، فَِإْن َوَقَع ِمْن َسرِيرِِه َفَماَت َدَخَل اجْلَنََّة " 

 (: ضعيف.5533# قال األلباني في تخريج صحيح ابن حبان )



245 
 

 نَوْع  آخَرُ 
َوْيدح    *سي[ [ ]941]  - 10633 ، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: َأْخرَباََن سح ْبنح َنْصٍر، قَاَل: َأْخرَباََن َعْبدح هللِا، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ

ٌل ِمْن   مح اْْلَن رَجح وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َيْطلحعح َعَلْيكح لحوٌس ِعْنَد َرسح َنَما ََنْنح جح ٌل ِمَن اأْلَْنَصاِر    َأْهِل اجْلَنَِّة« بَ ي ْ َفطََلَع رَجح
ولح  َرسح قَاَل  اْلَغِد  ِمَن  ا َكاَن  فَ َلمَّ َماِل،  الشِّ َيِدِه  يف  نَ ْعَلْيِه  محَعلٌِّق  َوضحوئِِه  ِمْن  َماًء  حِلْيَ تحهح  »َيْطلحعح  تَ ْنطحفح  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا   

ٌل ِمْن َأْهِل اجْلَنَّ  مح اْْلَن رَجح ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيكح ا َكاَن ِمَن اْلَغِد قَاَل َرسح لح َعَلى ِمْثِل َمْرتَ َبِتِه اأْلحوىَل، فَ َلمَّ  َعَلْيِه ِة« َفطََلَع َذِلَك الرَّجح
َمْرتَ َبتِ  ِمْثِل  َعَلى  لح  الرَّجح َذِلَك  َفطََلَع  اجْلَنَِّة«  َأْهِل  ِمْن  ٌل  رَجح اْْلَن  مح  َعَلْيكح »َيْطلحعح  هللاح َوَسلََّم:  َصلَّى  هللِا  َرسحولح  قَاَم  ا  فَ َلمَّ اأْلحوىَل،  ِه 

َأْدَخَل َعَلْيِه َثاَلَث لََياٍل، فَِإْن رَأَْيَت َأْن َعَلْيِه َوَسلََّم ات َّبَ َعهح َعْبدح هللِا ْبنح َعْمِرو ْبِن اْلَعاِصي فَ َقاَل: ِإيّنِ اَلَحْيتح َأيب فََأْقَسْمتح َأْن اَل 
ثح ت حْؤِوَيِّن ِإلَْيكَ  َلًة َأْو    َحَّتَّ َتَِلَّ مَيِيِّن فَ َعْلَت، فَ َقاَل: نَ َعْم، قَاَل أََنٌس: َفَكاَن َعْبدح هللِا ْبنح َعْمِرو ْبِن اْلَعاِصي َيحَدِّ أَنَّهح اَبَت َمَعهح لَي ْ

َعَلى ِفَراِشِه ذََكَر هللَا، وََكربََّ َحَّتَّ يَ قحوَم ِلَصاَلِة اْلَفْجِر فَ يحْسِبَغ َثاَلَث لََياٍل، فَ َلْم يَ َرهح يَ قحومح ِمَن اللَّْيِل ِبَشْيٍء، َغرْيَ أَنَّهح ِإَذا انْ َقَلَب  
ا َمَضِت الثَّاَلثح لََياٍل ِكدْ  : اَي َعْبَد هللاِ اْلوحضحوَء، قَاَل َعْبدح هللِا: َغرْيَ َأيّنِ اَل َأمْسَعحهح يَ قحولح ِإالَّ َخرْيًا ، فَ َلمَّ ، ِإنَّهح تح َأْحَتِقرح َعَمَلهح، ق حْلتح

َوَسلَّمَ  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  وَل  ْعتح َرسح مسَِ َوَلِكّنِّ  ِهْجَرٍة،  َواَل  َغَضبح  َواِلِدي  َوَبنْيَ  بَ ْيِّن  ْن  َيكح َثاَلِث  مَلْ  يف  َمرَّاٍت  َثاَلَث  َلَك  يَ قحولح   
ٌل ِمْن َأْهِل اجْلَنَِّة« َفطَ  مح اْْلَن رَجح َلْعَت أَْنَت تِْلَك الثَّاَلَث َمرَّاٍت، فََأَرْدتح آِوي ِإلَْيَك فَأحْنِظرح َعَمَلَك، فَ َلْم  َُمَاِلَس: »َيْطلحعح َعَلْيكح

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم؟ قَاَل: َما َو ِإالَّ َما رَأَْيَت، فَاْنَصرَ  َأَرَك تَ ْعَملح َكِبرَي َعَمٍل، َفَما الَِّذي بَ َلَغ ِبَك َما قَاَل َرسح ْفتح َعْنهح،  هح
َو ِإالَّ َما رَأَْيَت َغرْيَ َأيّنِ اَل َأِجدح يف نَ ْفِسي ِغالًّ أِلََحٍد ِمَن   ا َولَّْيتح َدَعاين، فَ َقاَل: َما هح هح َعَلى َخرْيٍ َأْعطَاهح  فَ َلمَّ ْسِلِمنَي، َواَل َأْحِسدح اْلمح

هح، قَاَل َعْبدح هللِا ْبنح َعْمٍرو: َهِذِه الَّيِت    بَ َلَغْت ِبَك، َوِهَي الَّيِت اَل نحِطيقح هللاح ِإايَّ
 إسناده صحيح على شرط الشيخين. (:12697# قال شعيب في تخريج المسند )

 نَوْع  آخَرُ 
10634-   [942[ يح   *س[ [  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  ِغريَِة،  اْلمح ْبنح  الرَّمْحَِن  َعْبِد  ْبنح  َعِليُّ  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  ََيََْي،  ْبنح  زََكِرايَّ  ْبنح  َأْخرَبين  فح  وسح

، َعْن ِهَشاِم ْبِن عحْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: كَ  ثَ َنا َعثَّامح ْبنح َعِليٍّ ، قَاَل: َحدَّ اَن َرسحولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َعِديٍّ
ن َ  َمَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَ ي ْ ارح، َربُّ السَّ َما، اْلَعزِيزح اْلَغفَّارح« َتَضوََّر ِمَن اللَّْيِل قَاَل: »اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح، اْلَواِحدح اْلَقهَّ  هح

إسناده صحيح، أحمد بن سيار روى له النسائي، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات   (:5530)# قال شعيب في تخريج صحيح ابن حبان  
 من رجال الصحيح..

 نَوْع  آخَرُ 
ثَ َنا أَبحو اأْلَْحَوِص، قَالَ   *سي[ [ ]943]   -10637 ثَ َنا َخَلٌف يَ ْعِّن اْبَن ََتِيٍم، قَاَل: َحدَّ ٍد، قَاَل: َحدَّ اَن : َأْخربََ َأْخرَبين َعِليُّ ْبنح حمحَمَّ

َلنْيِ  َو َعَلى َشرِيٌك، َعْن َأيب ِإْسَحاَق، َعْن َأيب عحبَ ْيَدَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسعحوٍد، قَاَل: " َيْضَحكح هللاح ِإىَل رَجح وَّ َوهح ٍل َلِقَي اْلَعدح : رَجح
ٍل قَاَم يف َجْوِف فَ َرٍس ِمْن َأْمَثِل َخْيِل َأْصَحاِبِه فَاهْنََزمحوا َوثَ َبَت، فَِإنَّ قحِتَل اسْ  تحْشِهَد، َوِإْن بَِقَي َفَذِلَك الَِّذي َيْضَحكح هللاح ِإلَْيِه، َورَجح

َد هللَا َوَُمََّدهح، َوَصلَّى َعَلى النَِّبِّ  اْستَ ْفَتَح اْلقحْرآَن،  َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، وَ اللَّْيِل اَل يَ ْعَلمح ِبِه َأَحٌد، فَ تَ َوضََّأ فََأْسَبَغ اْلوحضحوَء، ُثحَّ محَِ
: اْنظحرحوا ِإىَل َعْبِدي قَائًِما اَل يَ َراهح َأَحٌد َغرْيِي "   َفَذِلَك الَِّذي َيْضَحكح هللاح ِإلَْيِه يَ قحولح
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 مَا يُسْتَحَبُّ لَهُ مِنَ الدُّعَاءِ 
دح ْبنح اْلَعاَلِء، قَاَل:  *  سي[ [ ]944]  - 10639 ، َعْن َأيب ِإْسَحاَق، َعْن  َأْخرَبين حمحَمَّ ثَ َنا اأْلَْعَمشح ثَ َنا أَبحو محَعاِويََة، قَاَل: َحدَّ َحدَّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح  َلَة قَاَل َلَك َرسح َعاءح الَِّذي َدَعْوَت ِبِه لَي ْ ِئَل َعْبدح هللِا: َما الدُّ اَل:  َعَلْيِه َوَسلََّم: »َسْل ت حْعطَْه« قَ َأيب عحبَ ْيَدَة، قَاَل: سح
ٍد َصلَّ  ، َومحَرافَ َقَة نَِبيَِّنا حمحَمَّ َفدح ، َونَِعيًما اَل يَ ن ْ مَّ ِإيّنِ َأْسأَلحَك ِإميَااًن اَل يَ ْرَتدُّ : اللهح ى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يف َأَعَلى َدرََجِة اجْلَنَِّة َجنَِّة اخْلحْلِد ق حْلتح

" 
 .وهذا إسناد ضعيف النقطاعهصحيح لغيره،  (:3662# قال شعيب في تخريج المسند )

 ي ذَلِكَ مَسْأَلَةُ الْمُعَافَاةِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِنيَ لِخَبَرِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اهللُ عَنْهُ فِ 
َبٍل،  سي[[ ]945]   -10655 َلْيمح ْبنح  َأْخرَباََن ِإْسَحاقح ْبنح َمْنصحوٍر، َعْن َأمْحََد ْبِن َحن ْ ثَ َنا سح ثَ َنا هَبْزح ْبنح َأَسٍد، قَاَل: َحدَّ قَاَل: َحدَّ

َْيِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َأنَّ عحَمَر، قَاَل: ِإنَّ َأاَب َبْكٍر َخطَبَ َنا  ْعتح قَ َتاَدَة، َعْن محح وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه   َحيَّاَن، قَاَل: مسَِ فَ َقاَل: ِإنَّ َرسح
بَ ْعدَ   َوَسلَّمَ  َعافَاِة  اْلمح ِمَن  َأْفَضلح  النَّاِس َشْيٌء  َبنْيَ  ي حْقَسْم  مَلْ  ِإنَّهح  »َأاَل  فَ َقاَل:  اأْلَوَِّل  َعاَم  ِفيَنا  يف    قَاَم  َواْلرِبَّ  ْدَق  الصِّ ِإنَّ  َأاَل  اْلَيِقنِي، 

وَر يف النَّاِر«   اجْلَنَِّة، َأاَل ِإنَّ اْلَكِذَب َواْلفحجح
، َعْن زَاِئَدَة، َعْن َعاِصٍم، َعْن َأيب َصاِلٍح،أَ   سي[[ ]946] -10656 َسنْيح ْبنح َعِليٍّ ثَ َنا حح دح ْبنح رَاِفٍع، قَاَل: َحدَّ َعْن   ْخرَباََن حمحَمَّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َعاَم   َريْ َرَة، قَاَل: قَاَم ِفيَنا أَبحو َبْكٍر فَ َقاَل: قَاَم ِفيَنا َرسح ْم، فَ َقاَل: »ِإنَّ النَّاَس مَلْ َأيب هح َأوََّل َكِقَياِمي ِفيكح
َو َأْفَضلح ِمَن اْلَعْفِو َواْلَعاِفَيِة، َفَسلحوَهحَا هللَا« ًئا هح  ي حْعَطْوا َشي ْ

، َعْن زَاِئَدَة، عَ سي[[ ]947]   -10657 َسنْيح ْبنح َعِليٍّ دح ْبنح رَاِفٍع، قَاَل: َأْخرَباََن حح ْن َعاِصٍم، َعْن َأيب َصاِلٍح، قَاَل:  َوَأْخرَباََن حمحَمَّ
، َمرًَّة َهَكَذا، َوَمرًَّة َهَكَذا  ثَ َنا ِبِه َمرََّتنْيِ  قَاَم أَبحو َبْكٍر َعَلى اْلِمْنرَبِ، ََنَْوهح، َحدَّ

دح ْبنح َعِليِّ ْبِن احلََْسِن ْبِن َشِقيٍق، َعْن َحِديِث أَبِيِه، قَ   سي[ [ ]948]   -10658 ثَ َنا أَبحو مَحَْزَة، َعِن اأْلَْعَمِش،  َأْخرَباََن حمحَمَّ اَل: َحدَّ
اْستحْخلِ  َعاَم  َبْكٍر  أَبحو  قَاَم  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  النَِّبِّ  َأْصَحاِب  بَ ْعِض  َعْن  َصاِلٍح،  َأيب  هللِا َعْن  ولح  َرسح ِفيَنا  قَاَم  فَ َقاَل:  َف 

ًئا، يَ ْعِّن َخرْيًا ِمَن اْلَعاِفَيِة لَيْ  َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل:   َس اْلَيِقنَي« »اَي أَي َُّها النَّاسح َسلحوا هللَا اْلَعاِفَيَة، فَِإنَّهح مَلْ ي حْعَط َأَحٌد َشي ْ
أبيه،  الترمذي من حديث معاذ بن رفاعة عن  السابقة أخرجها  ُثمَّ   # األحاديث األربعة  الِمْنَبِر  َعَلى  يُق،  دِ  الصِ  َبْكٍر  َأُبو  َقاَم  َقاَل: 

 ( من حديث أوسط بن إسماعيل البجلي عن أبي بكر رضي هللا عنه. 3849...فذكر الحديث. وأخرجه ابن ماجه )َبَكى

 مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَتَبَوَّأَ مَضْجَعَهُ 
، َعنْ  َأْخرَبانَ   * سي[[ ]949]  -10661 ثَ َنا ِإمْسَاِعيلح، َعْن يَزِيَد، َعْن ِإبْ َراِهيَم ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبٍد اْلَقاِريِّ ْجٍر، َحدَّ   َعِليُّ ْبنح حح

ْنتح َأمسَْ  َلٍة، َفكح وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َذاَت لَي ْ ِإَذا فَ رََغ ِمْن َصاَلتِِه َوتَ بَ وََّأ َمْضَجَعهح   عحهح َعِليِّ ْبِن َأيب طَاِلٍب، قَاَل: ِبتُّ ِعْنَد َرسح
مَّ ِإيّنِ َأعحوذح مبحَعافَاِتَك ِمْن عحقحوبَِتَك، َوَأعحوذح ِبِرَضاَك ِمْن َسَخِطَك، َوَأعحوذح ِبَك ِمْنَك،   : »اللهح مَّ اَل َأْسَتِطيعح ثَ َناًء َعَلْيَك، يَ قحولح اللهح

، َوَلِكْن أَْنَت َكمَ   ا أَثْ نَ ْيَت َعَلى نَ ْفِسَك« َوَلْو َحَرْصتح
10662-   [950[ ِإمْسَا  * سي[[  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  اَن،  َحسَّ ْبنح  ََيََْي  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:   ، اْلرَبِْقيُّ الرَِّحيِم  َعْبِد  ْبنح  دح  حمحَمَّ ْبنح َأْخرَباََن  ِعيلح 

، ََنَْوهح  ، َعْن َعِليٍّ َفَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبٍد اْلَقاِريِّ َصي ْ ثَ َنا يَزِيدح ْبنح خح  َجْعَفٍر، قَاَل: َحدَّ
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 مَا يَقُولُ إِذَا رَأَى فِي مَنَامِهِ مَا يَكْرَهُ 

 ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِيهِ 
ثَ َنا ََيََْي ْبنح َسِعيٍد، عَ   سي[ [ ]951]  -10672 ثَ َنا اْبنح فحَضْيٍل، قَاَل: َحدَّ ْن َأيب  َأْخرَباََن َعِليُّ ْبنح َحْرٍب َمرًَّة أحْخَرى، قَاَل: َحدَّ

َريْ َرَة، قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »الرُّْؤاَي ِمَن هللِا، َواحْلح  ًئا َسَلَمَة، َعْن َأيب هح ْيطَاِن، َفَمْن رََأى ِمْن َذِلَك َشي ْ لحمح ِمَن الشَّ
ْرَها أِلََحٍد، فَِإنَّ َذِلَك  َها، َوْليَ ْنِفْث َعْن َيَسارِِه َثاَلًَث، َواَل َيْذكح ْذ اِبهلِل ِمن ْ هح فَ ْليَ تَ َعوَّ  اَل َيضحرُّهح« َيْكَرهح

 ( باختالف يسير.  2263) ، ومسلم(7017أخرجه البخاري )# 
َريْ َرَة،    سي[[ ]952]   -10674 ٍد، َعْن َأيب َسَلَمَة، َعْن َأيب هح ثَ َنا ِإمْسَاِعيلح، َعْن حمحَمَّ ْجٍر، قَاَل: َحدَّ وَل َأْخرَباََن َعِليُّ ْبنح حح َأنَّ َرسح

ْزٌء ِمْن ِستٍَّة َوَأْربَِعنَي جح  ِة« َوقَاَل: »الرُّْؤاَي الصَّاحِلَةح ِمَن هللِا، َواحْلحلحمح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »الرُّْؤاَي الصَّاحِلَةح جح ب حوَّ ْزًءا ِمَن الن ُّ
لحًما خَيَافحهح فَ ْليَ ْبصحْق َعْن َيَسارِِه َثاَلَث َمرَّاٍت، َوْلَيْسَتِعْذ ابِ  ْم حح ْيطَاِن، فَِإَذا َحَلَم َأَحدحكح  هلِل ِمْن َشّرِِه، فَِإنَّهح َلْن َيضحرَّهح« ِمَن الشَّ

 ( باختالف يسير.  2263) ، ومسلم(7017أخرجه البخاري ) #

 ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي صَالِحٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ 
ثَ َنا فحَضْيٌل يَ ْعِّن اْبَن ِعَياٍض، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأيب َصاِلٍح، َأْخرَباََن    س[*[ ]953]   -10675 ، قَاَل: َحدَّ أَبحو َصاِلٍح اْلَمكِّيُّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا رََأى َأَحدحكح  َما َيْكَرهح فَ ْليَ ْنِفْث َعْن   ْم يف َمَناِمهِ َعْن َأيب َسَلَمَة، َعْن أحمِّ َسَلَمَة، قَاَلْت: قَاَل َرسح
 َيَسارِِه َثاَلًَث، َوْلَيْسَتِعْذ اِبهلِل ِمَّا رََأى«

 مَا يَقُولُ إِذَا كَشَفَهُ اهللُ 
، َعنِ   * سي[[ ]954]  -10686 ثَ َنا اْبنح َوْهٍب، قَاَل: َأْخرَباََن يحونحسح اْبِن ِشَهاٍب،    َأْخرَباََن َعْمرحو ْبنح َسَواِد ْبِن اأْلَْسَوِد، قَاَل: َحدَّ

»اللهح  قَاَل:  اْلَمَطَر  رََأى  ِإَذا  َوَسلََّم َكاَن  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  وَل  َرسح َأنَّ  َسيَِّب:  اْلمح ْبِن  َسِعيِد  جَتَْعْلهح َعْن  َواَل  َرمْحٍَة  َسْيَب  اْجَعْلهح  مَّ 
 َسْيَب َعَذاٍب«

 # مرسل. 

 هِ الْمَطَرِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ الزُّهْرِيِّ وَصَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَلَى عُبَيْدِ اهللِ بْنِ عَبْدِ اهللِ بْنِ عُتْبَةَ فِي مِنَ الْقَوْلِ عِنْدَ  نَوْع  آخَرُ  
10696 -  [955[ ثَ َنا  [  َحدَّ قَاَل:  محْسِلٍم،  ْبنح  َعفَّانح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َسْيٍف،  ْبنح  َلْيَمانح  سح َداوحَد  أَبحو  َأْخرَباََن  َسَلَمَة،  س[  ْبنح  مَحَّادح 

وَل هللِا َصلَّى هللاح َعلَ  ْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َلْو َحَبَس هللاح اْلَقْطَر قَاَل: َأْخرَباََن َعْمرحو ْبنح ِديَناٍر، َعْن َعتَّاٍب، َعْن َأيب َسِعيٍد اخْلحْدِريِّ َأنَّ َرسح
َو بِنَ ْوِء اْلِمْجَدِح "  َعْن أحمَّيِت َعْشَر ِسِننَي، ُثحَّ أَنْ َزَل َماًء أَلَ   ْصَبَحْت طَائَِفٌة ِمْن أحمَّيِت هِبَا َكاِفرِيَن يَ قحولحوَن: هح

ْعَرى  # ْحَمِن: اْلِمْجَدُح الشِ   َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ
ِعَباِدِه َخْمَس ِسِنيَن ُثمَّ َأْرَسَلُه أَلَْصَبَحْت َطاِئَفٌة  " َلْو َأْمَسَك َّللاَُّ َعزَّ َوَجلَّ اْلَمَطَر َعْن  ( ولفظه  1526# رواه النسائي في المجتبى )

 ِمَن النَّاِس َكاِفِريَن َيُقوُلوَن: ُسِقيَنا ِبَنْوِء اْلِمْجَدِح ".

 ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِنيَ لِخَبَرِ ثَوْبَانَ فِيمَا يُجِريُ مِنَ الدَّجَّالِ 
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ْعَبةح، قَاَل: َأْخرَبين قَ َتا  *سي[ [ ]956]  -10718 ثَ َنا شح ثَ َنا َخاِلٌد، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َعْبِد اأْلَْعَلى، قَاَل: َحدَّ َدةح، َعْن  َأْخرَباََن حمحَمَّ
ورَِة اْلَكْهِف  َساملِِ ْبِن َأيب اجْلَْعِد، َعْن َمْعَداَن، َعْن ثَ ْواَبَن َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »مَ  ْن قَ َرَأ اْلَعْشَر اأْلََواِخَر ِمْن سح

اِل« جَّ  فَِإنَّهح ِعْصَمٌة َلهح ِمَن الدَّ
 ذِكْرُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِيهِ 

ثَ َنا ََيََْي بْ   *سي[[ ]957]   -10722 ، قَاَل: َحدَّ َكِن اْلَبْصِريُّ ِد ْبِن السَّ ثَ َنا  َأْخرَباََن ََيََْي ْبنح حمحَمَّ اَن، قَاَل: َحدَّ نح َكِثرٍي أَبحو َغسَّ
، أَ  ثَ َنا أَبحو َهاِشٍم، َعْن َأيب ُِمَْلٍز، َعْن قَ ْيِس ْبِن عحَباٍد، َعْن َأيب َسِعيٍد اخْلحْدِريِّ ْعَبةح، قَاَل: َحدَّ نَّ َنِبَّ هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  شح

ورََة اْلَكهْ  َة، َوَمْن قَ َرَأ ِبَعْشِر آاَيٍت ِمْن آِخرَِها َفَخَرَج ال»َمْن قَ َرَأ سح الح مَلْ يحَسلَّْط ِف َكَما أحْنزَِلْت َكاَنْت َلهح نحورًا ِمْن َمَقاِمِه ِإىَل َمكَّ جَّ دَّ
 َعَلْيِه«، 

 ذِكْرُ مَا يَكُبُّ الْعِفْرِيتَ وَيُطْفِئُ شُعْلَتَهُ 
دح    *سي[ [ ]958]   -10726 دح َأْخرَباََن حمحَمَّ ثَ َنا حمحَمَّ ثَ َنا َسِعيدح ْبنح َأيب َمْرمَيَ، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ ْيَسابحوِريُّ  ْبنح ََيََْي ْبِن َعْبِد هللِا الن َّ

الرَّ  َعْبِد  ْبنح  دح  حمحَمَّ َثِّن  َحدَّ قَاَل:   ، اأْلَْنَصاِريَّ َسِعيٍد  اْبَن  يَ ْعِّن  ََيََْي  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َجْعَفٍر،  َعيَّاٍش مْحَنِ ْبنح  َعْن  زحرَارََة،  ْبِن  َسْعِد  ْبِن   
َلَة اجلِْنِّ  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم لَي ْ ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسعحوٍد، قَاَل: قَاَل َرسح َلِميِّ َو َمَع ِجرْبِيَل َوَأاَن َمَعهح، َفَجَعَل النَِّبُّ السُّ َوهح

َك َكِلَماٍت َم يَ ْقَرأح، َوَجَعَل اْلِعْفرِيتح َيْدنحو َويَ ْزَدادح ق حْراًب، فَ َقاَل ِجرْبِيلح لِلنَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّ  : " َأاَل أحَعلِّمح
ْعَلتحهح، قحْل: َأعحوذح ِبَوْجِه هللاِ  نَّ بَ رٌّ َواَل فَاِجٌر، ِمْن    تَ قحوهلححنَّ فَ يحَكبُّ اْلِعْفرِيتح ِلَوْجِهِه، َوتحْطَفأح شح اْلَكِرمِي، وََكِلَماتِِه التَّامَّاِت الَّيِت اَل َيحَاِوزحهح

َها، َومِ  َماِء، َوَما يَ ْعرحجح ِفيَها، َوِمْن َشرِّ َما َذرََأ يف اأْلَْرِض، َوَما خَيْرحجح ِمن ْ َهاِر، َومِ َشرِّ َما يَ ْنِزلح ِمَن السَّ ْن َشرِّ َطَواِرِق  ْن ِفنَتِ اللَّْيِل َوالن َّ
ْعلَ  شح َواْنطََفَأْت  ِلَوْجِهِه،  اْلِعْفرِيتح  بَّ  َفكح  ، َرمْحَنح اَي  ِبَرْيٍ،  َيْطرحقح  طَارِقًا  ِإالَّ  َهاِر  َوالن َّ أََنٍس،اللَّْيِل  ْبنح  َماِلكح  َخاَلَفهح   "  تحهح 

َأمْسَعح، َعِن اْبِن اْلَقاِسِم، قَاَل: َأْخرَباََن َماِلٌك، َعْن ََيََْي ْبِن  احْلَاِرثح ْبنح ِمْسِكنٍي، ِقَراَءًة َعَلْيِه َوَأاَن    *سي[ [ ]959]   -10727
ْعلَ  وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َرَأى ِعْفرِيًتا ِمَن اجلِْنِّ َيْطلحبحهح ِبشح لََّما اْلتَ َفَت النَِّبُّ َصلَّى  َسِعيٍد، قَاَل: أحْسِرَي ِبَرسح هللاح  ٍة ِمْن اَنٍر، كح

اَلمح، َوَساَق احْلَِديثَ   َعَلْيِه َوَسلََّم رَآهح، فَ َقاَل َلهح ِجرْبِيلح َعَلْيِه السَّ
 # مرسل. 

10728-  [960[ ِإمْسَاِعي  س[* [  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َحْرٍب،  ْبنح  َعْيبح  شح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  هللِا،  عحبَ ْيِد  ْبِن  ِد  حمحَمَّ ْبنح  َأمْحَدح  ْبنح  َأْخرَباََن  لح 
َريْ َرَة، أَنَّهح َكاَن َعَلى ََتِْر الصََّدَقِة، فَ َوَجَد أَث َ  تَ وَكِِّل النَّاِجي، َعْن َأيب هح َر َكفٍّ َكأَنَّهح َقْد أحِخَذ ِمْنهح، َفذََكَر َذِلَك ِللنَِّبِّ محْسِلٍم، َعْن َأيب اْلمح

ٍد َصلَّى هللاح  َحمَّ َرَك ِلمح ْبَحاَن َمْن َسخَّ َذهح؟ قحْل: سح ،   َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: " أَتحرِيدح َأْن ََتْخح َريْ َرَة: فَ قحْلتح َعَلْيِه َوَسلََّم " قَاَل أَبحو هح
، فََأَخْذتحهح أِلَْذَهَب ِبِه ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: ِإُنََّ   فَِإَذا ، َوَلْن  َأاَن ِبِه قَائٌِم َبنْيَ َيَديَّ ا َأَخْذتحهح أِلَْهِل بَ ْيٍت ف حَقَراَء ِمَن اجلِْنِّ

ْبَحاَن َمْن  َأعحوَد، قَاَل: فَ َعاَد، َفذََكْرتح َذِلَك ِللنَِّبِّ َصلَّى هللاح  : نَ َعْم، فَ َقاَل: »قحْل سح َذهح؟« فَ قحْلتح  َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: »أَتحرِيدح َأْن َتَْخح
، فَِإَذا َأاَن ِبِه، فََأرَْدتح أِلَْذَهَب ِبِه ِإىَل النَِّبِّ  ٍد َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم« فَ قحْلتح َحمَّ َرَك ِلمح ِه َوَسلََّم فَ َعاَهَدين َأْن اَل  َصلَّى هللاح َعَليْ َسخَّ

َذهح  ْبَحاَن الَِّذي  يَ عحوَد َفرَتَْكتحهح، ُثحَّ َعاَد، َفذََكْرتحهح ِللنَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: أَتحرِيدح َأْن َتَْخح : نَ َعْم، فَ َقاَل: " قحْل: سح ؟ " فَ قحْلتح
ٍد َصلَّى هللاح َعلَ  َحمَّ َرَك ِلمح : َعاَهْدَتِّن َفَكَذْبَت َوعحْدَت، أَلَْذَهََبَّ ِبَك ِإىَل النَِّبِّ َسخَّ : فَِإَذا َأاَن ِبِه، ق حْلتح َصلَّى هللاح   ْيِه َوَسلََّم " فَ قحْلتح
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أحنْ ثَ  َواَل  ذََكٌر  يَ ْقَرْبَك  مَلْ  نَّ  ق حْلتَ هح ِإَذا  أحَعلِّْمَك َكِلَماٍت،  َعّنِّ  َخلِّ  فَ َقاَل:  َوَسلََّم،  ؟ َعَلْيِه  اْلَكِلَماتح َهؤحاَلِء  َوَما   : فَ قحْلتح  ، اجلِْنِّ ِمَن  ى 
َريْ َرَة: َفَخلَّْيتح َعْنهح، َفذََكْرتح ذَ  لِّ َصَباٍح َوَمَساٍء، قَاَل أَبحو هح ْرِسيِّ اقْ َرْأَها ِعْنَد كح ِلَك ِللنَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: قَاَل: آيَةح اْلكح

 َت أَنَّهح َكَذِلَك؟« »َأَوَما َعِلمْ 
 ذِكْرُ مَا يُجِريُ مِنَ الْجِنِّ وَالشَّيَاطِنيِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِنيَ لِخَبَرِ أُبَيٍّ فِيهِ 

، قَاَل: َحدَّ   * سي[[ ]961]  -10730 ٌر، َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ ثَ َنا محَبشِّ ثَ َنا ََيََْي ْبنح َأيب َكِثرٍي، َأْخرَباََن َعْبدح احْلَِميِد ْبنح َسِعيٍد، قَاَل: َحدَّ
ْرٌن ِفيِه ََتٌْر، وََكاَن أحيَبٌّ يَ تَ َعاهَ  َثِّن اْبنح أحيبٍَّ َأنَّ َأاَبهح، َأْخرَبَهح: أَنَّهح َكاَن هَلحْم جح َو ِبَدابٍَّة تحْشِبهح قَاَل: َحدَّ ، َفَحَرَسهح فَِإَذا هح قحصح هح فَ َوَجَدهح يَ ن ْ دح

ْحَتِلَم،   : َمْن أَْنَت، َأِجنٌّ َأْم ِإْنٌس؟ قَاَل: ِجنٌّ، قَاَل: فَ َناِوْلِّن َيَدَك،  اْلغحاَلَم اْلمح اَلَم، فَ قحْلتح فَ َناَوَلِّن َيَدهح، قَاَل: َفَسلََّمْت فَ َردَّ السَّ
، َما ِفيهِ  ، قَاَل: َلَقْد َعِلْمَت اجلِْنَّ ، قَاَل َلهح أحيَبٌّ: َما مَحََلَك َعَلى َما فَِإَذا َيدح َكْلٍب َوَشْعرح َكْلٍب، قَاَل: َهَكَذا َخْلقح اجلِْنِّ ْم َأَشدُّ ِمّنِّ

َنا َأْن نحِصيَب ِمْن طََعاِمَك، قَاَل أحيَبٌّ: َفَما بُّ الصََّدَقَة فََأْحبَ ب ْ ٌل َتِح ْم؟ قَاَل: َهِذِه اْْليَةح   َصنَ ْعَت؟ قَاَل: بَ َلَغَنا أَنََّك رَجح ريحاَن ِمْنكح الَِّذي َيِح
ْرسِ  ، ُثحَّ َغَدا أحيَبٌّ ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فََأْخرَبَهح فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَليْ آيَةح اْلكح « يِّ  ِه َوَسلََّم: »َصَدَق اخْلَِبيثح

 إسناده قوي. (:784# قال شعيب في تخريج صحيح ابن حبان )
َثِّن   *سي[ [ ]962]  -10731 اٍد، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َحْربح ْبنح َشدَّ ثَ َنا محَعاذح ْبنح َهاِنٍئ، قَاَل: َحدَّ ََيََْي،  َأْخرَباََن أَبحو َداوحَد، قَاَل: َحدَّ

قَاَل: ْبِن َكْعٍب،  أحيبَِّ  ْبنح  دح  حمحَمَّ َثِّن  َحدَّ قَاَل:   ، التَِّميِميُّ اَلِحٍق  ْبنح  احلَْْضَرِميُّ  ثَ َنا  َحدَّ هح    قَاَل:  َيَِدح َفَجَعَل  ََتٍْر،  ِمْن  ْرٌن  جح ي  جِلَدِّ َكاَن 
ْحَتِلِم، َفَسلََّم َعَلْيِه فَ َردَّ َعَليْ  َو ِبَدابٍَّة ِشْبهح اْلغحاَلِم اْلمح َلٍة، فَِإَذا هح قحصح َفَحَرَسهح َذاَت لَي ْ اَلَم، فَ َقاَل: َمْن أَْنَت، َأِجنٌّ َأْم ِإْنٌس؟ يَ ن ْ ِه السَّ

، قَاَل: َقْد َعِلْمَت اجلِْ قَاَل: اَل َبْل جِ  ٌل نٌّ، قَاَل: َأْعِطِّن َيَدَك، فَِإَذا َيدح َكْلٍب َوَشْعرح َكْلٍب، قَاَل: َهَكَذا َخْلقح اجلِْنِّ ، َما ِفيِهْم رَجح نَّ
َنا َأنْ  بُّ الصََّدَقَة فََأْحبَ ب ْ ٌل َتِح ، قَاَل: َما َشْأنحَك؟ قَاَل: أحْنِبْئتح أَنََّك رَجح ْم؟ قَاَل: َأَشدُّ ِمّنِّ ريحاَن ِمْنكح  نحِصيَب ِمْن طََعاِمَك، قَاَل: َما َيِح

هح ِسَنٌة َواَل  ذح َو احْلَيُّ اْلَقيُّومح اَل ََتْخح ورَِة اْلبَ َقَرِة }هللاح اَل ِإَلَه ِإالَّ هح [ ِإَذا ق حْلتَ َها ِحنَي تحْصِبحح 255 نَ ْوٌم{ ]البقرة:  َهِذِه اْْليَةح الَّيِت يف سح
ِسي أحِجْرَت ِمنَّا ِإىَل َأْن تحْصِبَح، فَ َغَدا أحيَبٌّ ِإىَل النَِّبِّ أحِجْرَت مِ  ِسَي، َوِإَذا ق حْلتَ َها ِحنَي َتْح  َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فََأْخرَبَهح َخرَبَهح  نَّا ِإىَل َأْن َتْح

 « قَاَل: »َصَدَق اخْلَِبيثح 
 # مرسل. 

، َعْن ََيََْي،  * سي[[ ]963]  -10732 َبانح ثَ َنا َشي ْ ثَ َنا احْلََسنح ْبنح محوَسى، قَاَل: َحدَّ َعِن  َأْخرَبين ِإبْ َراِهيمح ْبنح يَ ْعقحوَب، قَاَل: َحدَّ
ْرٌن  ٍد، قَاَل: " َكاَن أِلَيب جح ٍد، قَاَل: َكاَن أحيَبُّ ْبنح َكْعٍب َجدُّ حمحَمَّ  ِمْن طََعاٍم، َفذََكَر ََنَْوهح احلَْْضَرِميِّ ْبِن اَلِحٍق، َعْن حمحَمَّ

 # مرسل. 
10733 -  [964[ أَبحو    * سي[ [  َثِّن  َحدَّ قَاَل:  ِباَلٍل،  ْبِن  َلْيَماَن  سح اْبنح  َو  َوهح أَيُّوبح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َنْصٍر،  ْبنح  دح  حمحَمَّ َبْكٍر،  َأْخرَباََن 

ِد ْبِن َعْجاَلَن، َعْن َأيب ِإسْ  َلْيَماَن، َعْن حمحَمَّ ولح هللِا َصلَّى َعْن سح َحاَق، َعْن َأيب اأْلَْحَوِص، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسعحوٍد، قَاَل: قَاَل َرسح
ورَةَ  ْم َيَضعح ِإْحَدى رِْجَلْيِه َعَلى اأْلحْخَرى، يَ تَ َغَّنَّ َوَيدَعح سح َها، فَِإنَّ  هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَل أَْلَفنَيَّ َأَحدَكح فحرح ِمَن  اْلبَ َقَرِة يَ ْقَرؤح ْيطَاَن يَ ن ْ  الشَّ

ْفرح ِمْن ِكَتاِب هللِا َعزَّ َوَجلَّ«  يحوِت اجْلَْوفح الصِّ  اْلبَ ْيِت ت حْقَرأح ِفيِه اْلبَ َقَرةح، َوِإنَّ َأْصَفَر اْلب ح
 عَزَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ 
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10744 -  [965[ ثَ نَ   س[* [  َحدَّ قَاَل:   ، وِسيُّ دح السَّ ِهَشاٍم  ْبنح  دح  حمحَمَّ َعِن َأْخرَباََن   ، َأْشَعثح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  احْلَاِرِث،  ْبنح  َخاِلدح  ا 
ْم   : »ِإَذا اْعتَ َزى َأَحدحكح وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قحولح ْعتح َرسح ِبَعَزاِء اجْلَاِهِليَِّة، فََأِعضُّوهح هِبَنِّ أَبِيِه َواَل احلََْسِن، َأنَّ أحبَ يًّا، قَاَل: مسَِ

 ا«تحَكنُّو 
ثَ َنا السَّ   س[* [ ]966]   -10745 َو اْبنح َحْفٍص، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا محَعاِويَةح هح ِغريَِة، قَاَل: َحدَّ ِد ْبِن اْلمح ِريُّ ْبنح  َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح حمحَمَّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوسَ  ، َعْن أحيبَِّ ْبِن َكْعٍب، قَاَل: قَاَل َرسح وهح َيْدعحو ِبَدْعَوى اجْلَاِهِليَِّة، ََيََْي، َعِن احلََْسِن، َعْن عحيتٍَّ ْعتحمح لََّم: »َمْن مسَِ
 فََأِعضُّوهح هِبَنِّ أَبِيِه َواَل تحَكنُّوا« 

حديث حسن، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتي بن ضمرة، فحديثه   (:21233# قال شعيب في تخريج المسند )
 (.21218ان النهدي فيما سلف برقم )يصلح للمتابعات والشواهد، وقد تابعه أبو عثم

ثَ َنا َعْوٌف، َعِن احلََْسِن، َعْن عحيَتِّ   س[* [ ]967]   -10746 ثَ َنا َخاِلٌد، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َعْبِد اأْلَْعَلى، قَاَل: َحدَّ  ْبِن  َأْخرَباََن حمحَمَّ
ٌل يَ تَ َعزَّى ِبَعَزاِء اجْلَاِهِليَِّة، فََأَعضَّهح أَبَْيِر أَبِيِه َومَلْ يحَكنَّْه، َفَكَأنَّ اْلَقْوَم اْستَ ْنَكرحوا  َضْمَرَة، قَاَل: َشِهْدتحهح يَ ْوًما يَ ْعِّن أحيَبَّ ْبَن َكْعٍب، َوِإَذا  رَجح

وهح   تَ َعزَّى ِبَعَزاِء اجْلَاِهِليَِّة فََأِعضُّوهح َواَل تحَكنُّوا«ي  َذِلَك ِمْنهح، فَ َقاَل: اَل تَ لحومحوين فَِإنَّ َنِبَّ هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل لََنا: »َمْن رَأَيْ تحمح
حديث حسن، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتي بن ضمرة، فحديثه   (:21233# قال شعيب في تخريج المسند )

 (.21218يصلح للمتابعات والشواهد، وقد تابعه أبو عثمان النهدي فيما سلف برقم )
 الِاخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اهللِ بْنِ يَسَارٍ فِيهِ ذِكْرُ  

ثَ َنا اأْلَْجَلحح َوقَ   * سي[[ ]968]   -  10758 ثَ َنا اْلَقاِسمح ْبنح َماِلٍك، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ بح َؤدِّ دح ْبنح َحاِتٍِ اْلمح اَل َعَلى َأْخرَباََن حمحَمَّ
اًل، أََتى النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َفَكلَّ  َمهح فَ َقاَل: َما َشاَء هللاح، يَ ْعِّن َوِشْئَت، فَ َقاَل: "  ِإْثرِِه: َعْن َأيب الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبٍر: َأنَّ رَجح

 َويْ َلَك َأَجَعْلَتِّن َوهللَا َعْداًل؟ قحْل: َما َشاَء هللاح َوْحَدهح "  
 مَا يُؤْمَرُ بِهِ الْمُشْرِكُ أَنْ يَقُولَ 

ثَ َنا عحبَ ْيدح هللِا ْبنح محوَسى، َعْن ِإْسَرائِيَل، َعْن َمْنصحوٍر، َعْن    *سي[ [ ]969]   -10764 َلْيَماَن، قَاَل: َحدَّ ، َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح سح رِْبِعيٍّ
وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: اَي حمحَ  ، َعْن أَبِيِه، قَاَل: أََتى َرسح َصنْيٍ طَِّلِب َخرْيٌ ِلَقْوِمَك ِمْنَك،  َعْن ِعْمَراَن ْبِن حح دح َبنح َعْبِد اْلمح مَّ

يَ نْ  َأْن  َأرَاَد  ا  فَ َلمَّ هللاح،  َشاَء  َما  فَ َقاَل  قَاَل:  ْم،  تَ ْنَحرحهح َوأَْنَت  َناِم،  َوالسَّ اِبْلَكِبِد  ْم  هح يحْطِعمح قحِل:  َكاَن   " قَاَل:  ؟  َأقحولح َما  قَاَل:  َصِرَف 
مَّ ِقِّن َشرَّ نَ ْفِسي،   وَل هللِا، إِ اللهح ْن َأْسَلَم، ُثحَّ ِإنَّهح َأْسَلَم فَ َقاَل: اَي َرسح تحَك  َواْعزِْم َل َعَلى رحْشِد َأْمِري، فَاْنطََلَق َومَلْ َيكح ْنتح أَتَ ي ْ يّنِ كح

مَّ ِقِّن َشرَّ نَ ْفِسي، َواْعزِْم َل َعَلى رحْشٍد َأْمِري " َفمَ  : َعلِّْمِّن، ق حْلَت: " قحِل: اللهح ؟ قَاَل: " قحِل: فَ قحْلتح ا َأقحولح اْْلَن ِحنَي َأْسَلْمتح
، َوَما مَّ اْغِفْر َل َما َأْسَرْرتح َوَما َأْعَلْنتح مَّ ِقِّن َشرَّ نَ ْفِسي، َواْعزِْم َل َعَلى رحْشٍد َأْمِري، اللهح ، َوَما َعِلْمتح   اللهح َأْخطَْأتح َوَما َعَمْدتح

 َوَما َجِهْلتح " 
 إسناده صحيح على شرط الشيخين.(: 19992المسند )# قال شعيب في تخريج 

َو اْبنح َساِبٍق الْ   * سي[[ ]970]  -10765 دح ْبنح َسِعيٍد َوهح حمحَمَّ ، قَاَل: َأْخرَبين  َرْيٍج الرَّاِزيُّ ، َأْخرَباََن أَبحو َجْعَفِر ْبنح َأيب سح َقْزِويِّنِّ
َو اْبنح َأيب قَ ْيٍس، ثَ َنا َعْمٌرو َوهح وَل هللِا   قَاَل: َحدَّ ، َعْن أَبِيِه، أَنَّهح أََتى َرسح َصنْيٍ َعْن َمْنصحوٍر، َعْن رِْبِعيِّ ْبِن ِحَراٍش، َعْن ِعْمَراَن ْبِن حح

هح  يحْطِعمح ِمْنَك، َكاَن  ِلَقْوِمَك  َخرْيًا  طَِّلِب  اْلمح َعْبدح  ، َكاَن  دح حمحَمَّ اَي  فَ َقاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  اْلَكِبَد  َصلَّى  ْم، مح  تَ ْنَحرحهح َوأَْنَت  َناَم،  َوالسَّ
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مَّ ِقِّن َشرَّ نَ ْفِسي، َواْعزِْم َل َعَلى رحْشدٍ  و محْسِلٌم   فَ َقاَل َلهح َما َشاَء هللاح َأْن يَ قحوَل، ُثحَّ قَاَل َلهح: " قحِل: اللهح َأْمِري " قَاَل: ُثحَّ َأََتهح َوهح
، َوَما َأْخطَْأتح َوَما فَ َقاَل: ق حْلَت َل َما ق حْلَت، َفَكْيَف َأقحولح  مَّ اْغِفْر َل َما َأْسَرْرتح َوَما َأْعَلْنتح  اْْلَن َوَأاَن محْسِلٌم؟ قَاَل: " قحِل: اللهح

، َوَما َجِهْلتح "   َعَمْدتح
 إسناده صحيح على شرط الشيخين.(: 19992# قال شعيب في تخريج المسند )

دح ْبنح ِبْشٍر، قَاَل: َأْخرَبين زََكِرايَّ ْبنح   *سي[[ ]971]  -10766 ثَ َنا حمحَمَّ َبَة، قَاَل: َحدَّ َو اْبنح َأيب َشي ْ ثَ َنا عحْثَمانح هح  ََيََْي، قَاَل: َحدَّ
َثِّن رِْبِعيُّ  ْعَتِمِر، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َمْنصحورح ْبنح اْلمح َو اْبنح َأيب زَاِئَدَة، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا زََكِرايَّ هح ، قَاَل:  ْبنح ِحَراٍش، عَ   َحدَّ َصنْيٍ ْن ِعْمَراَن ْبِن حح

، َكاَن َعْبدح الْ  دح َصنْيٌ ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَ ْبَل َأْن يحْسِلَم فَ َقاَل: اَي حمحَمَّ مح َجاَء حح هح طَِّلِب َخرْيًا ِلَقْوِمَك ِمْنَك، َكاَن يحْطِعمح مح
َناَم، َوأَْنَت تَ ْنَحرح  ًنا قَاَل:  اْلَكِبَد َوالسَّ َصي ْ ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َما َشاَء هللاح َأْن يَ قحوَل، ُثحَّ ِإنَّ حح ْم، فَ َقاَل َلهح َرسح ،  هح دح اَي حمحَمَّ

مَّ ِإيّنِ َأعحوذح ِبَك ِمْن َشرِّ نَ ْفِسي، َوَأْسأَلحَك َأنْ  : اللهح ًنا  َماَذا َتَْمحرحين َأْن َأقحوَل؟ قَاَل: " تَ قحولح َصي ْ  تَ ْعزَِم َل َعَلى رحْشٍد َأْمِري " ُثحَّ ِإنَّ حح
ْنتح َسأَْلتحَك اْلَمرََّة اأْلحوىَل  ، ُثحَّ أََتى النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: ِإيّنِ كح ، َوِإيّنِ َأقحولح اْْلَن: َما َتَْمحرحين َأْن َأقحوَل؟ قَاَل:  َأْسَلَم بَ ْعدح

، َوَما َعِلْمتح " " قحلِ  ، َوَما َأْخطَْأتح َوَما َجِهْلتح مَّ اْغِفْر َل َما َأْسَرْرتح َوَما َأْعَلْنتح  : اللهح
 إسناده صحيح على شرط الشيخين.(: 19992# قال شعيب في تخريج المسند )

 وَسَلَّمَ ذِكْرُ مَا كَانَ جِبْرِيلُ يُعَوِّذُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ  
َو ابْ   سي[ [ ]972]  -10776 ثَ َنا ََثِبٌت َوهح ثَ َنا َعارٌِم، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ نح يَزِيَد َأْخرَباََن أَبحو َعاِصٍم َخِشيشح ْبنح َأْصَرَم النََّساِئيُّ

اِم، َعْن جح  ٌل ِمْن َأْهِل الشَّ ثَ َنا َعاِصمح ْبنح َسْلَماَن، رَجح َناَدَة، َعِن اْبِن الصَّاِمِت، قَاَل: َدَخْلتح َعَلى النَِّبِّ َصلَّى  أَبحو زَْيٍد، قَاَل: َحدَّ
َتهح، ُثحَّ َدَخْلتح َعَلْيِه اْلَعِشيََّة وَ  ،    َقْد بَرَِأ، فَ َقاَل: »ِإنَّ ِجرْبِيَل رَقَاين ِبرحقْ َيةٍ هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم غحْدَوًة َوِبِه ِمَن اْلَوَجِع َما يَ ْعَلمح هللاح ِشدَّ بَرِْئتح

مِ  ي حْؤِذيَك،  َشْيٍء  لِّ  ِمْن كح َأْرِقيَك،  هللِا  »اِبْسِم  قَاَل:  بَ َلى،   : ق حْلتح الصَّاِمِت؟«  اْبَن  اَي  َكَها  أحَعلِّمح ،  َأَفاَل  َوَعنْيٍ َحاِسٍد  لِّ  َحَسِد كح ْن 
 اِبْسِم هللِا َيْشِفيَك« 

 ( أخصر منه.3527أخرجه ابن ماجه ) #

 الْمَرِيضِ، وَبِمَا يُعَوِّذُ بِهِ أَيْنَ يَمْسَحُ مِنَ  
ثَ َنا َخاِلدح ْبنح نَِزاٍر، قَاَل: َأْخرَباََن انَ   س[[ ]973]   -10787 دح ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكِم، قَاَل: َحدَّ حمحَمَّ ِفٌع، َوَأْخرَباََن َأْخرَباََن 

احْلََكِم،  َعْبِد  ْبِن  هللِا  َعْبِد  ْبِن  الرَّمْحَِن  َأيب    َعْبدح  اْبِن  َعِن   ، اجْلحَمِحيُّ عحَمَر  ْبنح  اَنِفعح  ثَ َنا  َحدَّ اَنِصٍح، قَاَل:  ْبنح  اخْلَِصيبح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل: 
بَِيِدي   َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  وِل  َرسح َصْدَر  َأْمَسحح  ْنتح  قَاَلْت: كح َعاِئَشَة،  َعْن  صَ   - محَلْيَكَة،  َعَلى  ٌد:  حمحَمَّ هللِا َوقَاَل  وِل  َرسح ْدِر 

َوَسلََّم   َعَلْيِه  هللاح  »َأحْلِْقِّن   -َصلَّى   : يَ قحولح و  َوهح قَاَلْت:  ايف،  الشَّ َوأَْنَت   ، الطَِّبيبح أَْنَت  النَّاِس،  َربَّ  اْلَبْأَس،  اْكِشِف   "  : َوَأقحولح
 اِبلرَِّفيِق، َأحْلِْقِّن اِبلرَِّفيِق« 

  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاخْتِلَافُ أَلْفَاظِ النَّاقِلنِيَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ ذِكْرُ رُقْيَةِ رَسُولِ اهللِ صَلَّى اهللُ 
ثَ َنا محَعاِويَةح ْبنح َصاِلٍح، َعْن أَ   * سي[ [ ]974] -  10793 ثَ َنا َعْبدح الرَّمْحَِن، قَاَل: َحدَّ اٍر، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َبشَّ ْزَهَر ْبِن  َأْخرَباََن حمحَمَّ

ونََة، قَاَلْت َل: اَي اْبَن َأِخي، َأاَل َأْرِقيَك بِ َسِعيٍد، َعْن عَ  ونََة: َأنَّ َمْيمح اِئِب اْبِن َأِخي َمْيمح وِل هللِا َصلَّى هللاح  ْبِد الرَّمْحَِن ْبِن السَّ رحقْ َيِة َرسح
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: بَ َلى، قَاَلْت: »اِبْسِم هللِا َأْرِقيَك، َوهللاح َيْشِفيَك ِمْن كح  لِّ َداٍء ِفيَك، َأْذِهِب اْلَبْأَس، َربَّ النَّاِس، َواْشِف َوأَْنَت َعَلْيِه َوَسلََّم؟ ق حْلتح
ايف، اَل َشايفَ ِإالَّ أَْنَت«   الشَّ

 حديث صحيح لغيره، وهذا إسناٌد حسن. (:26821# قال شعيب في تخريج المسند )
 مَا يَقُولُ عَلَى الْحَرِيقِ 

10796-  [975[ َحاِطٍب،  َأْخرَباََن    س[* [  ْبِن  ِد  حمحَمَّ َعْن  مِسَاٍك،  َعْن  ْعَبَة،  شح َعْن  َخاِلٌد،  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َمْسعحوٍد،  ْبنح  ِإمْسَاِعيلح 
ي ِإىَل النَِّبِّ  َلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: »َأْذِهِب  َصلَّى هللاح عَ قَاَل: تَ َناَوْلتح ِقْدرًا فََأَصاَب َكفِّي ِمْن َمائَِها، فَاْحرَتََق َظْهرح َكفِّي، فَاْنطََلَقْت يب أحمِّ

ايف« َويَ ْتِفلح، َخاَلَفهح زََكِرايَّ ْبنح َأيب زَاِئدَ   َة َوِمْسَعرٌ اْلَبْأَس، َربَّ النَّاِس« َوَأْحِسبحهح قَاَل: »َواْشِف أَْنَت الشَّ
 .صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل سماك مرفوعه (:15452# قال شعيب في تخريج المسند )

10797-  [976[ مِسَ   س[*[  َعْن  زَاِئَدَة،  َأيب  ْبنح  زََكِرايَّ  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  ِبْشٍر،  ْبِن  ِد  حمحَمَّ َعْن  هللِا،  َعْبِد  ْبنح  َعْبَدةح  ْبِن َأْخرَباََن  اِك 
ِد ْبِن َحاِطٍب، قَاَل: تَ َناَوْلتح ِقْدرًا كَ  ٍل َجاِلٌس فَ َقاَلْت َلهح: اَي َحْرٍب، َعْن حمحَمَّ ي ِإىَل رَجح اَنْت َل، فَاْحرَتََقْت َيِدي، فَاْنطََلَقْت يب أحمِّ

ْيِك َوَسْعَدْيِك« ُثحَّ َأْدنَ ْتِّن ِمْنهح، َفَجَعَل يَ ْتِفلح َويَ َتَكلَّمح ِبَكاَلٍم َما َأدْ  وَل هللِا، فَ َقاَل: »لَب َّ ي ب َ َرسح َو، َفَسأَْلتح أحمِّ ْعَد َذِلَك: َما ِري َما هح
ايف، اَل َشايفَ ِإالَّ أَْنتَ  : »َأْذِهِب اْلَبْأَس، َربَّ النَّاِس، اْشِف أَْنَت الشَّ ؟ قَاَلْت: َكاَن يَ قحولح  «َكاَن يَ قحولح

 .مرفوعه صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل سماك (:15452# قال شعيب في تخريج المسند )
ثَ َنا َجْعَفرح ْبنح َعْوٍن، قَاَل: قَاَل ِمْسَعٌر: َأْخرَباََن مِسَاٌك، عَ  س[* [ ]977] - 10798 َلْيَماَن، قَاَل: َحدَّ ِد  َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح سح ْن حمحَمَّ

وِل هللِا َصلَّ  ي ِإىَل َرسح ي َمَرَقًة فَاْهَراَقْت َعَلى َيِدي، َفَذَهَبْت يب أحمِّ ى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل َكاَلًما مَلْ ْبِن َحاِطٍب، قَاَل: َصنَ َعْت أحمِّ
َها َعْنهح يف ِإَمارَِة عحْثَماَن: َما قَاَل؟ فَ َقاَلْت: »َأْذِهِب اْلَبْأَس، َربَّ النَّاِس، َواْشِف   ايف«َأْحَفْظهح، َفَسأَْلت ح  أَْنَت الشَّ

 .ن من أجل سماكمرفوعه صحيح، وهذا إسناد حس (:15452# قال شعيب في تخريج المسند )

 مَا يَقُولُ عَلَى الْبَثْرَةِ، وَمَا يَضَعُ عَلَيْهَا 
َرْيٍج، َأْخرَبين َعْمرحو   *سي[[ ]978]  -10803 ثَ َنا اْبنح جح اٍج، قَاَل: َحدَّ ٍد الزَّْعَفَراينُّ، َعْن َحجَّ ْبنح ََيََْي،  َأْخرَباََن احلََْسنح ْبنح حمحَمَّ

َأنَّ  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  النَِّبِّ  َأْزَواِج  بَ ْعِض،  َعْن  ِإاَيٍس،  بِْنتح  َمْرمَيح  ثَ ْتِّن  َحدَّ »ِعْنَدِك قَاَل:  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  النَِّبَّ   
قَ  ُثحَّ  رِْجِلِه،  َأَصاِبِع  ِمْن  َعنْيِ  ِإْصب ح َبنْيَ  بَ ثْ َرٍة  َعَلى  فَ َوَضَعَها  هِبَا  َفَدَعا  نَ َعْم،  فَ َقاَلْت:  َ  َذرِيَرٌة؟«  َومحَكربِّ اْلَكِبريَِة،  محْطِفَئ  مَّ  »اللهح اَل: 

« َفطحِفَئتْ الصَِّغريَِة، َأْطفِ  َها َعّنِّ  ئ ْ
إسناده إلى مريم بنت إياس صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين، وأما مريم فقد تفرد   (:23141# قال شعيب في تخريج المسند )

 بالرواية عنها عمرو بن يحيى المازني، ومع ذلك فقد صحَّح حديثها هذا الحافظ ابن حجر في "نتائج األفكار" 

  بِهِ أُسْر ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ فِي الْخَبَرِ فِيهِ مَا يَقُولُ مَنْ كَانَ 
، َعْن َمْنصحوٍر، َعْن طَ   *سي[[ ]979]   -10807 ْفَيانح ثَ َنا سح ثَ َنا خَمَْلٌد، قَاَل: َحدَّ ٍد، قَاَل: َحدَّ ْلٍق، َأْخرَباََن َعْبدح احْلَِميِد ْبنح حمحَمَّ

اِم َيْطلحبح َمْن يحَداِويِه، فَ َلِقَي رَ  ، فَاْنطََلَق ِإىَل اْلَمِديَنِة َوالشَّ نَّ ِمْن  َعْن أَبِيِه، أَنَّهح َكاَن ِبِه اأْلحْسرح هح ْعت ح َك َكِلَماٍت مسَِ اًل فَ َقاَل: َأاَل أحَعلِّمح جح
مَ  َس امْسحَك، َأْمرحَك يف السَّ َماِء، تَ َقدَّ وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »رَب ََّنا هللَا الَِّذي يف السَّ َماِء َرسح اِء َواأْلَْرِض، َكَما َرمْحَتحَك يف السَّ
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وبَ َنا َوَخطَااَياَن، أَْنَت َربُّ الطَّيِِّبنَي، أَْنِزْل َرمْحًَة ِمْن َرمْحَِتَك، َوِشَفاءً اْجَعْل َرمْحََتَك   ِمْن ِشَفاِئَك َعَلى َهَذا   يف اأْلَْرِض، اْغِفْر لََنا حح
 اْلَوَجِع فَ َيرْبَأح«،

10808-  [980[ أَبحو   * سي[[  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َغْياَلَن،  ْبنح  ودح  حَمْمح ْبنح    َأْخرَباََن  يحونحسح  َأْخرَبين  قَاَل:  ْعَبةح،  شح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َداوحَد، 
اًل، أََتى النَِّبَّ  اِم، َعْن أَبِيِه، َأنَّ رَجح ٍل، ِمْن َأْهِل الشَّ ْعتح طَْلَق ْبَن َحِبيٍب، َعْن رَجح  َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِبِه َخبَّاٍب، قَاَل: مسَِ

، فَأَ  َماِء امْسحهح« َوسَ اأْلحْسرح َس يف السَّ  اَق احْلَِديثَ َمَرهح النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن يَ قحوَل: »رَب َُّنا هللاح الَِّذي تَ َقدَّ
 مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ 

ثَ َنا عَ  * سي[[ ]981]  - 10814 َْيٍد، َومَحَّاٌد، َعْن أََنٍس:  َأْخرَباََن َعْمرحو ْبنح َمْنصحوٍر، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا مَحَّاٌد، َعْن محح ، قَاَل: َحدَّ فَّانح
وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َدَخَل َعَلى اْلَمرِيِض قَاَل: »اْذَهِب اْلَبْأَس َربَّ النَّ  ايف، ِشَفاًء َأنَّ َرسح اِس، َواْشِف أَْنَت الشَّ

 َقًما« َوقَاَل مَحَّاٌد: »اَل ِشَفاَء ِإالَّ ِشَفاؤحَك، اْشِف ِشَفاًء اَل ي حغَاِدًر َسَقًما«اَل ي حغَاِدرح سَ 
وهو ابن أبي    -إسناده من جهة حميد صحيح على شرط مسلم، ومن جهة حماد    (:13823# قال شعيب في تخريج المسند )

 حسن ألجله. -سليمان
 مَوْضِعُ مَجْلِسِ الْإِنْسَانِ مِنَ الْمَرِيضِ عِنْدَ الدُّعَاءِ لَهُ 

ِه ْبِن  َأْخرَباََن َوْهبح ْبنح بَ َياٍن، قَاَل: َأْخرَباََن اْبنح َوْهٍب، قَاَل: َأْخرَبين َعْمرحو ْبنح احْلَاِرِث، َعْن َعْبِد رَبِ  سي[ [ ]982]  -10815
َبرْيٍ،  َهالح ْبنح َعْمٍرو، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن احْلَاِرِث، َوَمرًَّة َسِعيِد ْبِن جح َثِّن اْلِمن ْ َعْن َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َكاَن النَِّبُّ  َسِعيٍد، قَاَل: َحدَّ

َعِظيَم َربَّ اْلَعْرِش اْلَعِظيَم، َأْن َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َعاَد اْلَمرِيَض َجَلَس ِعْنَد رَْأِسِه ُثحَّ قَاَل َسْبَع َمرَّاٍت: »َأْسَألح هللَا الْ 
 ََتِْخرٌي عحويفَ ِمْن َوَجِعِه َذِلَك« َيْشِفَيَك، فَِإْن َكاَن يف َأَجِلِه 

 وليس فيه محل الشاهد. 3106وأبو داود  2083أخرجه الترمذي  #

 ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ 
و  سي[ [ ]983]  -10824 ، َعْن َأيب أحَماَمَة، قَاَل: قَاَل َرسح ، َعِن الزُّْهِريِّ ْفَيانح ثَ َنا سح َبةح ْبنح َسِعيٍد، قَاَل: َحدَّ لح هللِا  َأْخرَباََن ق حتَ ي ْ

ْفِس، َوَلِكْن لِيَ قحْل: ِإيّنِ َلِقسح  ْم: ِإيّنِ َخِبيثح الن َّ ْفِس " َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل يَ قحوَلنَّ َأَحدحكح  الن َّ
 أخرجه الشيخان وغيرهما من رواية أبي أمامة عن أبيه سهل بن حنيف.  #

 مَا يَقُولُ لِلْخَائِفِ 
ْعتح جَ   * سي[[ ]984]  -10836 ْعَبَة، َعْن َأيب ِإْسَرائِيَل، قَاَل: مسَِ ثَ َنا َخاِلٌد، َعْن شح ْعَدَة، َأْخرَباََن ِإمْسَاِعيلح ْبنح َمْسعحوٍد، قَاَل: َحدَّ

وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِجيَء ِإلَْيِه بِ  : ِإنَّ َرسح َشِم ْبِن محَعاِويََة يَ قحولح اًل ِمْن َبِّن جح وَل رَجح ٍل فَ َقالحوا: ِإنَّ َهَذا َأرَاَد َأْن يَ ْقتحَل َرسح َرجح
: »مَلْ ت حرَْع مَلْ ت حرَْع،  َلْو َأَرْدَت َذِلَك مَلْ يحَسلِّْطَك هللاح َعَلْيِه«  هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَجَعَل النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قحولح

لم َيرِو عنه غيُر شعبة،   -واسمه شعيب  -إسناده ضعيف، أبو إسرائيل: هو الُجشمي  (:15868ريج المسند )# قال شعيب في تخ
 ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان 
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َرْيٍج، قَاَل:  *سي[ [ ]985]   -10838 ثَ َنا اْبنح جح اكح ْبنح خَمَْلٍد، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا الضَّحَّ ، قَاَل: َحدَّ َثَّنَّ دح ْبنح اْلمح َأْخرَبين    َأْخرَباََن حمحَمَّ
ْنتح َأاَن   ، َفَجاَء النَِّبُّ َصلَّى َجْعَفرح ْبنح َخاِلِد ْبِن َسارََة، َعْن أَبِيِه، قَاَل: َأْخرَبين َعْبدح هللِا ْبنح َجْعَفٍر، قَاَل: كح َوق حَثمح، َوعحبَ ْيدح هللِا، نَ ْلَعبح

ْل َهَذا« َفَحَمَل ق حَثمح َخْلَفهح َومَلْ َيْسَتِحي ِمنْ  ْل َهَذا« ُثحَّ قَاَل: »امحِْ ِه اْلَعبَّاِس، وََكاَن عحبَ ْيدح هللِا َأَحبَّ   هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: »امحِْ َعمِّ
اْلَعبَّ  ق حثَ ِإىَل  فَ َعَل  َما   : ق حْلتح َوَلِدِه«  يف  َجْعَفًرا  اْخلحْف  مَّ  »اللهح َوقَاَل:  ِمَراٍر  َثاَلَث  رَْأَسهح  َوَمَسَح  ق حَثَم،  ِمْن  اْستحْشِهَد، اِس  قَاَل:  مح؟ 

ولحهح َكاَن َأْعَلَم اِبخلِْرَيَِة، قَاَل: َأَجلْ  : هللاح َوَرسح  ق حْلتح
 . ناده حسنإس (:1760# قال شعيب في تخريج المسند )

 مَا يَقُولُ إِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَة  
َريْ   * سي[[ ]986]  -10839 حح ْبِن  َزاِر  اْلَعي ْ َعِن  ِإْسَحاَق،  َأيب  َعْن  اأْلَْحَوِص،  أَبحو  ثَ َنا  قَاَل: َحدَّ َسِعيٍد،  ْبنح  َبةح  ق حتَ ي ْ ٍث،  َأْخرَباََن 

ْم َأنَّ اْلمح  َد هللَا َوَشَكَر،  ؤْ َعْن عحَمَر ْبِن َسْعٍد، َعْن أَبِيِه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َأاَل َأْعَجَبكح ِمَن ِإَذا َأَصاَب َخرْيًا محَِ
لِّ َشْيٍء َحَّتَّ اأْلحْكَلِة يَ ْرفَ عحَها  ْؤِمنح ي حْؤَجرح َعَلى كح َد هللَا َوَصرَبَ، فَاْلمح  ِإىَل ِفيِه« َوِإَذا َأَصابَ ْتهح محِصيَبٌة محَِ

 . إسناده حسن (:1487# قال شعيب في تخريج المسند )
 اتَ لَهُ مَيِّت  مَا يَقُولُ إِذَا مَ 

َرْيٍج، َعْن َجْعَفِر ْبِن َخاِلِد ْبِن َسارََة، َعنْ   *سي[[ ]987]   -10845 ثَ َنا أَبحو َعاِصٍم، َعِن اْبِن جح  َأْخرَباََن أَبحو َداوحَد، قَاَل: َحدَّ
ولح هللِا َصلَّى هللاح   أَبِيِه، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َجْعَفٍر، قَاَل: َلْو رَأَيْ َتِّن َأاَن َوق حَثَم، َوعحبَ ْيدَ  َياِن نَ ْلَعبح ِإْذ َمرَّ َرسح هللِا اْبّنَِ اْلَعبَّاِس َوََنْنح ِصب ْ

ِه « َفَجَعَلهح َخْلَفهح، َومَلْ َيْسَتحِ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َدابٍَّة فَ َقاَل: »اْرفَ عحوا ِإََلَّ َهَذا« َفَجَعَلِّن َأَماَمهح َوقَاَل: »اْرفَ عحوا َهَذا ِلقحَثمَ  ي ِمْن َعمِّ
»ال قَاَل:  ُثحَّ  َثاَلًَث  رَْأِسي  َعَلى  َمَسَح  ُثحَّ  قَاَل:  ق حَثَم،  ِمْن  ِإلَْيِه  َأَحبَّ  هللِا  عحبَ ْيدح  وََكاَن  قَاَل: اْلَعبَّاِس،  َأْهِلِه«.  يف  َجْعَفًرا  اْخلحْف  مَّ  لهح

ولح  : هللاح َوَرسح : َما فَ َعَل ق حَثمح؟ قَاَل: اْستحْشِهَد، ق حْلتح  هح َكاَن َأْعَلَم اِبخْلَرْيِ، قَاَل: َأَجلْ ق حْلتح
 إسناده حسن  (:1760# قال شعيب في تخريج المسند )

 ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ 
اٍر، قَالَ َأْخرَباََن  *  سي[ [ ]988]   -10851 ثَ َنا ِعْكرَِمةح ْبنح َعمَّ ، َعْن عحَمَر ْبِن يحونحَس، قَاَل: َحدَّ :  اْلَعبَّاسح ْبنح َعْبِد اْلَعِظيِم اْلَعْنرَبِيُّ

َثِّن أَبحو َسَلَمَة ْبنح َعْبِد الرَّمْحَِن، قَاَل: َسأَْلتح َعاِئَشَة: كَ  ثَ َنا ََيََْي ْبنح َأيب َكِثرٍي، قَاَل: َحدَّ وِل هللِا َصلَّى هللاح يْ َحدَّ َف َكاَن َصاَلةح َرسح
وََكبِ  َوِلَصِغرِياَن  َوَميِِّتَنا،  حِلَيَِّنا  اْغِفْر  مَّ  »اللهح  : يَ قحولح قَاَلْت: َكاَن  اْلَميِِّت؟  َعَلى  َوَسلََّم  َوَشاِهِداَن،  َعَلْيِه  َوِلغَائِِبَنا  َوأحنْ ثَااَن،  َوذََكِراَن  رِياَن، 

تَ  مَّ َمْن َأْحيَ ي ْ ميَاِن«اللهح َتهح ِمنَّا فَ تَ َوفَّهح َعَلى اإْلِ ْساَلِم، َوَمْن تَ َوف َّي ْ  هح ِمنَّا فََأْحِيِه َعَلى اإْلِ
 ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِريٍ فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ فِيهِ 

دح ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن يَزِ   * سي[[ ]989] - 10858 ثَ َنا ََيََْي، َعْن َأْخرَباََن حمحَمَّ ثَ َنا ََهَّاٌم، قَاَل: َحدَّ ، َعْن أَبِيِه، قَاَل: َحدَّ ْقِرئح يَد اْلمح
 ٍت َفَسِمَعهح يَ قحولح ََنَْوهح َعْبِد هللِا ْبِن َأيب قَ َتاَدَة، َعْن أَبِيِه، أَنَّهح َشِهَد النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى َعَلى َميِّ 

إسناد الموصول منهما رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن اختلف فيه على يحيى بن   (:17546يب في تخريج المسند )# قال شع
 .أبي كثير
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 مَا يَقُولُ عِنْدَ الْمَوْتِ 
ْفَيانح  *س[[ ]990]  - 10870 ثَ َنا سح ، قَاَل: َأْخرَباََن اْلِفْراَييبُّ، قَاَل: َحدَّ وٍن الرَّقِّيُّ دح ْبنح َعِليِّ ْبِن َمْيمح ، َعْن ِإمْسَاِعيَل َأْخرَباََن حمحَمَّ

َعلَ  هللاح  َصلَّى  النَِّبِّ  َعَلى  أحْغِمَي  قَاَلْت:  َعاِئَشَة،  َعْن  ب حْرَدَة،  َأيب  َعْن  َخاِلٍد،  َأيب  هح ْبِن  َأْمَسحح َفَجَعْلتح  َحْجِري،  يف  َو  َوهح َوَسلََّم  ْيِه 
َفاِء، فََأفَاَق فَ َقاَل: »َبْل َأْسَألح هللَا الرَِّفيَق اأْلَْعَلى، اأْلَْسَعَد َمَع ِجرْبِيَل َوِميكَ  اَلمح«َوَأْدعحو َلهح اِبلشِّ  ائِيَل َوِإْسَراِفيَل َعَلْيِهمح السَّ

 . صحيح على شرط مسلم إسناده(: 6591حبان ) # قال شعيب في تخريج صحيح ابن
ثَ َنا ُمحَاِلٌد،  سي[ [ ]991]  - 10871 رَْيٍ، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َعْبدح هللِا ْبنح ُنح ،    َأْخرَباََن ََيََْي ْبنح محوَسى َختٌّ اْلبَ ْلِخيُّ قَاَل: َحدَّ ْعِبِّ َعِن الشَّ

ْعتح عحَمَر ْبَن اخْلَطَّاِب يَ قحولح ِلَطْلَحَة ْبِن عحبَ ْيِد هللاِ  ولح َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، قَاَل: مسَِ َ َرسح يفِّ : َما َل َأرَاَك َشِعثًا َأْو َأْغرَبَ َرَثًّ محْنذح ت حوح
َك؟ قَاَل: َمَعاَذ هللِا ِإيّنِ  َا ِبَك اَي طَْلَحةح ِإَمارَةح اْبِن َعمِّ ْعتح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َلَعلََّك ِإُنَّ ْم َأْن اَل َأفْ َعَل َذِلَك، ِإيّنِ مسَِ   أَلَْجَدرحكح

ٌل ََيْضحرحهح اْلَمْوتح  َا رَجح : »ِإيّنِ أَلَْعَلمح َكِلَمًة اَل يَ قحوهلح وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قحولح ِإالَّ َوَجَد رحوَحهح هَلَا َرْوًحا ِحنَي ََتْرحجح ِمْن   َرسح
ْرِبْين هِبَا، َفَذاَك الَِّذي َدَخَلِّن، فَ َقاَل َجَسِدِه، وََكاَنْت َلهح نحورًا يَ ْوَم اْلِقَياَمِة« فَ َلْم َأْسَأْل َرسح  َها، َومَلْ خيح وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َعن ْ

ِه: »اَل ِإَلَه ِإالَّ  ، َفَما ِهَي؟ قَاَل: ِهَي الَّيِت قَاهَلَا ِلَعمِّ َها، قَاَل: َفِللَِّه احْلَْمدح : فََأاَن َأْعَلمح  ْلَحةح: َصَدْقتَ  هللاح« قَاَل طَ عحَمرح
، َعِن اْبِن طَْلَحَة بْ   سي[ [ ]992]  -10872 ْعِبِّ ثَ َنا َجرِيٌر، َعْن محَطرٍِّف، َعِن الشَّ ِن عحبَ ْيِد  َأْخرَباََن ِإْسَحاقح ْبنح ِإبْ َراِهيَم، قَاَل: َحدَّ

قَاَل:   ؟  فحاَلنح اَي  َلَك  َما  فَ َقاَل:  َحزِيًنا،  طَْلَحَة  عحَمرح  رََأى  قَاَل:  أَلَْعَلمح هللِا،  ِإيّنِ   "  : يَ قحولح َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  َرسحوَل  ْعتح  مسَِ
َها   َا َعْبٌد ِعْنَد َمْوتِِه ِإالَّ نَ فََّس هللاح َعْنهح َكْربَهح، َفَما َمنَ َعِّن َأْن َأْسأََلهح َعن ْ َها َحَّتَّ َماَت، قَالَ َكِلَمًة اَل يَ قحوهلح َها،  ِإالَّ اْلقحْدرَةح َعَلي ْ : ِإيّنِ أَلَْعَلمح

هح: »اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح« قَاَل: ِهَي َوهللِا هِ   يَ َهْل تَ ْعَلمح ِمْن َكِلَمٍة ِهَي َأْعَظمح ِمْن َكِلَمٍة َأَمَر هِبَا َعمَّ
ثَ َنا َعِليُّ ْبنح محْسِهٍر، َعْن محَطرِّ   سي[ [ ]993]  - 10873 ْجٍر، قَاَل: َحدَّ ، َعْن ََيََْي ْبِن طَْلَحَة،  َأْخرَباََن َعِليُّ ْبنح حح ْعِبِّ ٍف، َعِن الشَّ

ٍد، َما َل َأرَاَك َكِئيًبا، َلَعلَّهح َساَءَك َأْمرح  َك َعْن أَبِيِه: َأنَّ عحَمَر، رَآهح َكِئيًبا فَ َقاَل: »اَي َأاَب حمحَمَّ ؟« قَاَل: اَل،  -يَ ْعِّن َأاَب َبْكٍر  -اْبِن َعمِّ
َبكْ  َأيب  َعَلى  إِ َوأَْثََّن  َمْوتِِه  َعْبٌد ِعْنَد  َا  يَ قحوهلح اَل  َوَسلََّم  َعَلْيِه  َصلَّى هللاح  هللِا  وِل  ِمْن َرسح َها  ْعت ح مسَِ َوَلِكْن َكِلَمٌة  ْربَ َتهح ٍر،  َعْنهح كح هللاح  فَ رََّج  الَّ 

َها َحَّتَّ  َها ِإالَّ اْلقحْدرَةح َعَلي ْ : ِإيّنِ أَلَْعرِف حَها، قَاَل طَْلَحةح: َوَما ِهَي؟ قَاَل: َهْل َوَأْشَرَق َلْونحهح، َفَما َمنَ َعِّن َأْن َأْسَأَل َعن ْ  َماَت، قَاَل عحَمرح
ِه ِعْنَد اْلَمْوِت؟ قَاَل طَْلَحةح: ِهَي ِهيَ   تَ ْعَلمح َكِلَمًة َأْعَظَم ِمْن َكِلَمٍة َعَرَضَها َعَلى َعمِّ

 (.3795األحاديث الثالثة السابقة أخرج ابن ماجه بنحوها ) #
10876-  [994[ عَ   * سي[[  َطْهَماَن،  ْبنح  ِإبْ َراِهيمح  َثِّن  َحدَّ قَاَل:  َأيب  َثِّن  َحدَّ قَاَل:  هللِا،  َعْبِد  ْبِن  َحْفِص  ْبنح  َأمْحَدح  ِن  َأْخرَباََن 

اِج، َعْن قَ َتاَدَة، َعْن َأيب َبْكِر ْبِن أَ  َباَن ْبَن َماِلٍك أحِصيَب َبَصرحهح  احْلَجَّ وِد ْبِن عحَمرْيِ ْبِن َسْعٍد، َعْن أَبِيِه، أَنَّهح قَاَل: ِإنَّ ِعت ْ َنٍس، َعْن حَمْمح
ِإيّنِ  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  وِل  َرسح ِإىَل  فََأْرَسَل  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  وِل  َرسح َعْهِد  اَل  يف  يف   َمَعَك  أحَصلَِّي  َأْن  َأْسَتِطيعح 

عَ  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  َرسح فََأََتهح  ِبَصاَلِتَك،  فَآَِتُّ  َمْسِجِدي  يف  َمِعي  تحَصلَِّي  َأْن  أحِحبُّ  َوِإيّنِ  ْبَن  َمْسِجِدَك،  َماِلَك  َفذََكرحوا  َوَسلََّم  َلْيِه 
َناِفِقنَي،   ِم قَالحوا: َذِلَك َكْهفح اْلمح ْخشح ولح هللِا َصلَّى الدُّ ْم، فَ َقاَل َرسح مح الَِّذي يَ ْلَجؤحوَن ِإلَْيِه َوَمْعِقلحهح هح َأْو قَاَل: َأْهلح النَِّفاِق، َوَمْلَجؤح

وَ  بَ َلى،  قَالحوا:  ولحهح؟«  هح َوَرسح َعْبدح ًدا  حمحَمَّ َوَأنَّ  هللاح،  ِإالَّ  ِإَلَه  اَل  َأْن  »َيْشَهدح  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  َخرْيَ هللاح  َها    اَل  َيْشَهدح »اَل  قَاَل:  َشَهاَدتِِه،  يف 
ّرَِم َعَلى النَّاِر«  وتح ِإالَّ حح  َعْبٌد َصاِدقًا ِمْن ِقَبِل قَ ْلِبِه فَ َيمح
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، َعْن قَ َتادَ  *سي[ [ ]995]   -10877 َبانح ثَ َنا َشي ْ ثَ َنا َأيب قَاَل: َحدَّ َة، َعْن أََنٍس،  َأْخرَباََن عحبَ ْيدح ْبنح آَدَم ْبِن َأيب ِإاَيٍس، قَاَل: َحدَّ
وِل هللِا َصلَّى هللاح  ِم ِعْنَد َرسح ْخشح وهح،   قَاَل: ذََكَر َأْصَحابح النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َماِلَك ْبَن الدُّ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َوقَ عحوا ِفيِه َوَشَتمح

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َدعحوا َل  مح الَِّذي يَ ْلَجؤحوَن فَ َقاَل َرسح هح َناِفِقنَي َوَمْلَجؤح  َأْصَحايب« فَ َقالحوا: اَي َرسحوَل هللِا، ِإنَّهح َكْهفح اْلمح
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »أَلَْيَس َيْشَهدح َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح، َوَأيّنِ رَ  ولح هللِا؟« قَالحو ِإلَْيِه، فَ َقاَل َرسح ا: بَ َلى، َواَل َخرْيَ يف َشَهاَدتِِه،  سح

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَل َيْشَهدح هِبَا َعْبٌد َصاِدقًا ِمْن قَ ْلِبِه ُثحَّ مَيحوتح َعَلى   َذِلَك ِإالَّ َحرََّمهح هللاح َعَلى النَّاِر« فَ َقاَل َرسح
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن المغيرة،   (:12384# قال شعيب في تخريج المسند )

 فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناا وتعليقاا. 
10883-   [996[ ْبنح   * سي[[  قحَداَمةح  ثَ َنا  َحدَّ قَااَل:  َمْرمَيَ،  َأيب  ْبِن  َسْعِد  ْبنح  َوَأمْحَدح  ِإْسَحاَق،  ْبنح  َهارحونح  قَاَل:    َأْخرَباََن  ٍد،  حمحَمَّ

زَيْ  َأيب  َعَلى  َأْشَهدح  قَاَل:   ، اجْلحَهِّنِّ َخاِلٍد  ْبِن  زَْيِد  ْبِن  َحْرِب  َأيب  َعْن  أَبِيِه،  َعْن  خَمَْرَمةح،  ثَ َنا  :  َحدَّ يَ قحولح َلَسِمْعتحهح  اجْلحَهِّنِّ  َخاِلٍد  ْبِن  ِد 
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ف َ  ِر النَّاَس أَنَّهح َمْن قَاَل: اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح، َوْحَدهح اَل َشرِيَك َلهح، فَ َلهح اجْلَنَّةح " َأْرَسَلِّن َرسح  َقاَل َل: " َبشِّ

ثَ َنا خَمَْرَمةح ْبنح بحكَ   *سي[ [ ]997]  -10884 ٍد، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا قحَداَمةح ْبنح حمحَمَّ رْيٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح َسْعٍد، قَاَل: َحدَّ
َل اْلَقرْبَ ِباَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح، َخلََّصهح هللاح ِمَن  َأيب َحْرِب ْبِن زَْيِد ْبِن َخاِلٍد، َعْن أَبِيِه: َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهح قَاَل: »َمْن َدخَ 

 النَّاِر« 
َلْيَمانح ْبنح َداوحَد، َعِن اْبِن َوْهٍب، قَاَل: َأْخرَبين َعْمرحو ْبنح احْلَاِرِث، َأنَّ َعْبَد رَبِِّه ْبَن َسِعيٍد،  َأْخرَباََن سح   * سي[[ ]998]   -10885

وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َبشِّ  نَ ْيٍف: َأنَّ َرسح ثٌَه، َعْن َأيب أحَماَمَة ْبِن َسْهِل ْبِن حح َس أَنَّهح َمْن قَاَل: اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح ِر النَّاَحدَّ
 َوَجَبْت َلهح اجْلَنَّةح " 

 ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ فِي ذَلِكَ 
ثَ َنا َعْبدح اْلَواِحِد ْبنح ِزاَيٍد، َعِن احلََْسِن ْبِن عحبَ ْيِد هللِا، قَ   * سي[[ ]999]  -  10897 َبةح ْبنح َسِعيٍد، قَاَل: َحدَّ َبةح  َأْخرَباََن ق حتَ ي ْ اَل ق حتَ ي ْ

ثَ َنا زَْيدح ْبنح َوْهٍب، قَاَل لََنا أَبحو َعْبِد الرَّمْحَِن، َومَلْ َأفْ َهْمهح َكَما َأَرْدتح  : قَاَل َرسحولح  يف َحِديِثِه، َحدَّ ْرَداِء يَ قحولح ْعتح َأاَب الدَّ ، قَاَل: مسَِ
وَل هللِا، : اَي َرسح ًئا َدَخَل اجْلَنََّة« ق حْلتح َوِإْن َزََن، َوِإْن َسَرَق؟ قَاَل: »نَ َعْم،   هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َماَت اَل يحْشِركح اِبهلِل َشي ْ

ْرَداِء« ََتبَ َعهح ِعيَسى ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن َماِلكٍ  -َمرََّتنْيِ َأْو َثاَلًَث  - َق َوِإْن َزََن، َوِإْن َسرَ   َوِإْن رَِغَم أَْنفح َأيب الدَّ
 ...(: صحيح لكن من حديث أبي ذر  27491) مسند احمد# قال شعيب في تخريج 

َو اْبنح َسَلَمَة، َعِن اْبِن ِإْسَحاَق، َعْن ِعيَسى َأْخرَبين َعْمرحو ْبنح ِهَشاٍم، قَاَل: َحدَّ   *سي[[ ]1000]   -   10898 ٌد َوهح َثِّن حمحَمَّ
ولح هللِا َصلَّ  ْرَداِء، قَاَل: قَاَل َرسح ، َعْن َأيب الدَّ ى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َشِهَد َأْن ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َماِلٍك، َعْن زَْيِد ْبِن َوْهٍب اجْلحَهِّنِّ

: َوِإْن َزََن، َوِإْن َسَرَق، ايَ اَل ِإَلهَ  ِْلًصا َدَخَل اجْلَنََّة« ق حْلتح ولحهح خمح هح َوَرسح ًدا َعْبدح وَل هللِا؟ قَاَل: »َوِإْن َزََن، َوِإْن    ِإالَّ هللاح، َوَأنَّ حمحَمَّ َرسح
: َوِإْن َزََن، َوِإْن َسَرَق، اَي َرسحوَل هللِا؟ قَاَل: »َوِإْن َزََن،  ْرَداِء« َسَرَق« ق حْلتح  َوِإْن َسَرَق، َوِإْن رَِغَم أَْنفح َأيب الدَّ

 ...(: صحيح لكن من حديث أبي ذر  27491) مسند احمد# قال شعيب في تخريج 

 ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِنيَ لِخَبَرِ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي ذَلِكَ 
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ثَ َنا أَبحو محَعاِويََة، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأيب َصاِلٍح، َعْن َأيب    [*سيخت [ ]1001]   -10899 َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح َحْرٍب، قَاَل: َحدَّ
َشهِ  َمْن  فَ َناِد:  اْذَهْب  ْرَداِء،  الدَّ َأاَب  اَي   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  َرسح قَاَل  قَاَل:  ْرَداِء،  اَل الدَّ َأْن  ًدا َد  حمحَمَّ َوَأنَّ  هللاح،  ِإالَّ  ِإَلَه   

: اَي َرسحوَل هللِا، َوِإْن َزََن، َوِإْن َسَرَق؟ قَاَل: »َوِإْن َزَنَ  ولح هللِا، فَ َقْد َوَجَبْت َلهح اجْلَنَّةح " ق حْلتح ، َوِإْن َسَرَق« فََأَعْدتح َعَلْيِه َثاَلَث َرسح
ْرَداِء«َمرَّاٍت فَ َقاَل: »َوِإْن َزََن، َوِإْن َسرَ   َق، َوِإْن رَِغَم أَْنفح َأيب الدَّ

 ...(: صحيح لكن من حديث أبي ذر  27491) مسند احمد# قال شعيب في تخريج 

 ذِكْرُ حَدِيثِ أَبِي عَمْرَةَ فِيهِ 
10912-   [1002[ حَ   س[* [  قَاَل:   ، اأْلَْوزَاِعيِّ َعِن  َباَرِك،  اْلمح اْبَن  يَ ْعِّن  هللِا  َعْبدح  َأْخرَباََن  قَاَل:  َنْصٍر،  ْبنح  َوْيدح  سح َثِّن َأْخرَباََن  دَّ

َثِّن أَ  َثِّن َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح َأيب َعْمَرَة، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ طَِّلبح ْبنح َحْنَطٍب اْلَمْخزحوِميُّ وِل هللِا َصلَّى هللاح اْلمح نَّا َمَع َرسح يب، قَاَل: كح
َوسَ  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  وَل  َرسح النَّاسح  فَاْسَتْأَذَن  خَمَْمَصٌة،  النَّاَس  فََأَصاَب  َغَزاٍة،  يف  َوَسلََّم  َوقَالحوا: َعَلْيِه  َظْهرِِهْم  بَ ْعِض  ََنِْر  يف  لََّم 

وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َقْد َهمَّ َأْن َيََْذَن هَلحْم يف ََنْرِ ي حبَ لِّغحَنا هللاح ِبِه، فَ َلمَّ   بَ ْعِض َظْهرِِهْم قَاَل:  ا رََأى عحَمرح ْبنح اخْلَطَّاِب َأنَّ َرسح
وَّ ِجَياًعا رَِجااًل، َوَلِكْن ِإْن رَأَيْ  وَل هللِا، َكْيَف بَِنا ِإَذا ََنْنح لَِقيَنا اْلَعدح وَل هللِا َأْن َتْدعحَو النَّاَس بِبَ َقااَي َأْزَواِدِهْم فَتْجَمَعَها  اَي َرسح َت اَي َرسح

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم أبَِْزَواِدِهمْ  َيِة ِمَن ، َفَجَعَل النَّاسح َيَِيئحوَن، يَ ْعِّن اِبحْلَث ْ فَ تحْجِمَلَها، ُثحَّ َتْدعحو هللَا ِفيَها اِبْلرَبََكِة، َفَدَعا َرسح
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيهِ  ْم َمْن َجاَء ِبَصاٍع ِمْن ََتٍْر َفَجَمَعَها َرسح  َوَسلََّم، ُثحَّ قَاَم َفَدَعا َما َشاَء هللاح َأْن الطََّعاِم َوفَ ْوَق َذِلَك، وََكاَن َأْعاَلهح

ْم َأنْ  ولح هللِا َصلَّى هللاح   َيْدعحَو، ُثحَّ َدَعا اجْلَْيَش أبَِْوِعَيِتِهْم َوَأَمَرهح ََيْتَ ثحوا، َفَما بَِقَي يف اجْلَْيِش ِوَعاٌء ِإالَّ َمَلؤحوهح َوبَِقَي ِمثْ لحهح، َفَضِحَك َرسح
ولح هللاِ  هح ُثحَّ قَاَل: »َأْشَهدح َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح، َوَأْشَهدح َأيّنِ َرسح ْلَقى هللَا َعْبٌد ي حْؤِمنح هِبَِما ِإالَّ َحَجَب ، اَل ي َ َعَلْيِه َوَسلََّم َحَّتَّ َبَدْت نَ َواِجذح

 َعْنهح النَّاَر يَ ْوَم اْلِقَياَمِة« 
 . رجاله ثقات (: صحيح،1257# قال الوادعي في الصحيح المسند )

 ذِكْرُ خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ فِي فَضْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اهللُ 
ْرِح يف َحِديِثِه َعِن اْبِن َوْهٍب، قَاَل: َأْخرَبين َعْمرحو ْبنح احْلَاِرِث    *سي[ [ ]1003]   -10913 َأنَّ َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح َعْمِرو ْبِن السَّ

َثِم، َعْن َأيب َسِعيٍد َعْن َرسحوِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه وَ  ثَهح، َعْن َأيب اهْلَي ْ ْمِح، َحدَّ َسلََّم قَاَل: " قَاَل محوَسى: اَي َربِّ َعلِّْمِّن َدرَّاًجا َأاَب السَّ
ِعَباِدكَ  لُّ  ، كح َربِّ اَي  محوَسى:  قَاَل  هللاح،  ِإالَّ  ِإَلَه  اَل  محوَسى  اَي  قَاَل:  ِبِه،  َوَأْدعحوَك  ِبِه  رحَك  َأذْكح ًئا  ِإالَّ   َشي ْ ِإَلَه  اَل  قحْل:  قَاَل:  َهَذا،  يَ قحولح 

نَّ َغرْيِي، هللاح، قَاَل: اَل ِإَلَه ِإالَّ   ْبَع َوَعاِمَرهح َمَواِت السَّ ًئا ََتحصُِّّن ِبِه، قَاَل: اَي محوَسى َلْو َأنَّ السَّ َا أحرِيدح َشي ْ ْبَع   أَْنَت، ِإُنَّ َواأْلََرِضنَي السَّ
 يف َكفٍَّة، َواَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح يف َكفٍَّة َماَلْت هِبِنَّ اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح " 

 (: إسناده ضعيف.6218ي تخريج صحيح ابن حبان )# قال شعيب ف 
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 كِتَابُ التَّفْسِريِ   
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 سُورَةُ الْبَقَرَةِ   -   2

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 [ 35شِئْتُمَا{ ]البقرة:  قَوْلُهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: }اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ  
وَل هللِا  س[ َأْخرَباََن  [ ]1004]  -10918 َريْ َرَة: َأنَّ َرسح ، َعْن َعْمٍرو، َعِن اأْلَْعَرِج، َعْن َأيب هح ثَ َنا يَ ْعقحوبح َبةح ْبنح َسِعيٍد، َحدَّ ق حتَ ي ْ

اَلمح، فَ َقاَل َلهح محوَسى: اَي آَدمح، َخَلَقَك هللاح بَِيِدِه، ُثحَّ نَ َفَخ ِفيَك ِمْن  َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اْحَتجَّ آَدمح َومحوَسى َعَلْيِهَما السَّ 
كَ  َوَزْوجح أَْنَت  ْن  }اْسكح قَاَل:  ُثحَّ  َلَك،  وا  َفَسَجدح اْلَماَلِئَكَة  َأَمَر  ُثحَّ  ْنَت،  ْن َفكح َلَك: كح قَاَل  ُثحَّ  َحيْ رحوِحِه،  رََغًدا  َها  ِمن ْ اَل  وَكح اجْلَنََّة  ثح  

واَن ِمَن الظَّاِلِمنَي{ ]البقرة:   َجَرَة فَ َتكح تحَما َواَل تَ ْقَراَب َهِذِه الشَّ [ فَ نَ َهاَك َعْن َشَجَرٍة َواِحَدٍة فَ َعَصْيَت رَبََّك، فَ َقاَل آَدمح: اَي 35ِشئ ْ
َر َهَذا َعَليَّ قَ ْبَل َأْن خَيْلحَقِّن؟ " قَاَل   ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َلَقْد َحجَّ آَدمح محوَسى، َلَقْد َحجَّ محوَسى، َأمَلْ تَ ْعَلْم َأنَّ هللَا َقدَّ َرسح

 آَدمح محوَسى، َلَقْد َحجَّ آَدمح محوَسى«
 وقال محقق كتاب التفسير: صحيح. .قريبهو في الصحيحين وغيرهما بلفظ  #

ِد ْبِن َعْجاَلَن، َعِن اْلَقْعَقاِع ْبِن َحِكيٍم، َعْن َأيب ِعيَسى ْبنح مَحَّاٍد،  س[ َأْخرَباََن  [ ]1005]  -10919 حمحَمَّ ، َعْن  َأْخرَباََن اللَّْيثح
لَهح   فَ َقاَل  محوَسى،  آَدمح  َلِقَي   " قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  وِل  َعْن َرسح َريْ َرَة  هح َأيب  َعْن  بِ َصاِلٍح،  فَ َعْلَت  الَِّذي  أَْنَت  َنا  محوَسى: 

اَلمح: أَْنَت محوَسى الَّ  ْنَت يف اجْلَنَِّة، فََأْهَبْطتَ َنا ِإىَل اأْلَْرِض؟ فَ َقاَل َلهح آَدمح َعَلْيِه السَّ ْورَاَة؟ قَاَل: نَ َعْم، قَاَل: اْلِفْعَل، كح ِذي آََتَك هللاح الت َّ
ِتَبْت قَ ْبَل َخْلِقي؟ قَاَل محوَسى َعَلْيهِ  ْورَاَة كح اَلمح: ِبَكَذا وََكَذا، قَاَل آَدمح: فَ َلْم جتَِْد ِفيَها َخِطيَئيِت؟ قَاَل: بَ َلى، قَاَل: يف َكْم جتَِدح الت َّ  السَّ

 َسى«  آَدمح محوَسى، َفَحجَّ آَدمح محو فَ تَ لحومحِّن يف َشْيٍء َكتَ َبهح هللاح َعَليَّ قَ ْبَل َخْلِقي؟ " قَاَل َرسحولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َفَحجَّ 
 وقال محقق كتاب التفسير: صحيح. .قريبهو في الصحيحين وغيرهما بلفظ  #

 [ 79قَوْلُهُ تَعَالَى: }فَوَيْل  لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ{ ]البقرة:   
ثَ َنا  َأْخرَباََن    س[* [ ]1006]  -10924 ثَ َنا  احلََْسنح ْبنح َأمْحََد ْبِن َحِبيٍب، َحدَّ ثَ َنا وَِكيٌع، َحدَّ رَْيٍ، َحدَّ َو اْبنح َعْبِد هللِا ْبِن ُنح ٌد َوهح حمحَمَّ

بحوَن اْلِكَتا : }ِللَِّذيَن َيْكت ح ْعتح اْبَن َعبَّاٍس، يَ قحولح ، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْلَقَمَة، قَاَل: مسَِ ْفَيانح [ نَ َزَلْت 79َب أِبَْيِديِهْم{ ]البقرة:  سح
 .  اْلِكَتابِ يف َأْهلِ 

 # قال محقق كتاب التفسير: صحيح.
 [ 102قَوْلُهُ تَعَالَى: }وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ{ ]البقرة:  

َهاِل ْبِن َعْمٍرو، َعْن َسِعيدِ َأْخرَباََن    س[* [ ]1007]  -10926 ، َعِن اْلِمن ْ ثَ َنا اأْلَْعَمشح ثَ َنا أَبحو محَعاِويََة، َحدَّ دح ْبنح اْلَعاَلِء، َحدَّ   حمحَمَّ
اْمرَ  َسَبِب  يف  اَلمح  السَّ َعَلْيِه  َداوحَد  ْبَن  َلْيَماَن  سح َأَصاَب  الَِّذي  قَاَل: َكاَن  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  َبرْيٍ،  جح َجَراَدةح،    َأةٍ ْبِن  هَلَا  ي حَقالح  َأْهِلِه  ِمْن 

َل اخْلَاَلَء َأْعطَاَها اخلَْ  وَن وََكاَنْت َأَحبَّ ِنَسائِِه ِإلَْيِه، وََكاَن ِإَذا َأرَاَد َأْن َيَِْتَ ِنَساَءهح َأْو َيْدخح َاِصمح اَِتَ، َفَجاَء أحاَنٌس ِمْن َأْهِل اجْلََراَدِة خيح
َلْيَماَن ْبنِ  وَن احْلَقُّ أِلَْهِل اجْلََراَدِة فَ يَ ْقِضَي هَلحْم، فَ عحوقِ   قَ ْوًما ِإىَل سح َلْيَماَن َأْن َيكح اَلمح، َفَكاَن َهَوى سح ْن َداوحَد َعَلْيِه السَّ َب ِحنَي مَلْ َيكح

َتِلَيهح فََأْعطَاَها اخْلَاَِتَ َوَدَخَل اخلَْ  َلْيَماَن، قَاَل: َهاِت  َهَواهح ِفيِهْم َواِحًدا، َفَجاَء ِحنَي َأرَاَد هللاح َأْن يَ ب ْ ْيطَانح يف صحورَِة سح اَلَء، َوَمثََّل الشَّ
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َشيْ  لُّ  وَكح َواجلِْنُّ  ْنسح  َواإْلِ َياِطنيح  الشَّ َلهح  َداَنْت  لَِبَسهح  ا  فَ َلمَّ فَ َلِبَسهح،  َخاََتَهح  فََأْعطَْتهح  َهاِت  َخاَتَِي،  قَاَل:   ، َلْيَمانح سح َفَجاَءَها  قَاَل:  ٍء، 
اَلمح: ِإنَّ َذاَك ِمْن َأْمِر هللِا، أحبْ تَ َلى ِبِه، فَ َخاَتَِي، قَ  َلْيَمانح َعَلْيِه السَّ َلْيَماَن، قَاَل سح َخَرَج َفَجَعَل ِإَذا قَاَل: َأاَن اَلْت: اْخرحْج َلْسَت ِبسح

َلْيَمانح َرَُجحوهح َحَّتَّ يحْدمحوَن َعِقَبهح، َفَخَرَج ََيِْملح َعَلى َشاِطِئ اْلَبْحِر، َومَ  ْيطَانح ِفيِهْم محِقيًما يَ ْنِكحح ِنَساَءهح، َويَ ْقِضي سح َكَث َهَذا الشَّ
وََكتَ بحوا َياِطنيح  الشَّ اْنطََلَقِت  محْلَكهح  َلْيَماَن  سح َعَلى  يَ رحدَّ  َأْن  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاح  َأرَاَد  ا  فَ َلمَّ ْم،  نَ هح َفَدفَ نحوَها    بَ ي ْ ْفٌر،  َوِفيَها كح ِسْحٌر،  ِفيَها  ًبا  ت ح كح

ْنَس، قَاَل: فَأَ   ََتْتَ  اَلمح، ُثحَّ َأََثرحوَها َوقَالحوا: َهَذا َكاَن يَ ْفنِتح اجلِْنَّ َواإْلِ َلْيَماَن َعَلْيِه السَّ ْرِسيِّ سح َلْيَماَن َحَّتَّ بَ َعَث هللاح كح ْكَفَر النَّاسح سح
ًدا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فَأَنْ َزَل هللاح َعزَّ َوَجلَّ َعَلى   َياِطنَي َكَفرحوا{ ]البقرة:  حمحَمَّ َلْيَمانح َوَلِكنَّ الشَّ اَلمح }َوَما َكَفَر سح ٍد َعَلْيِه السَّ حمحَمَّ

ا  102 ا أَْنَكَر النَّاسح َلمَّ َلْيَمانح ََيِْملح َعَلى َشاِطِئ اْلَبْحِر، قَاَل: َوَلمَّ َلْيَماَن َأرَاَد هللاح َأْن يَ رحدَّ عَ [ يَ قحولح الَِّذي َصنَ عحوا ، َفَخَرَج سح َلى سح
نَّ فَ قحْلَن: ِإنَّهح لََيْأتِيَنا َوََنْنح  َياِطنيح َجاءحوا ِإىَل ِنَسائِِه َفَسأَلحوهح ا رََأى    محْلَكهح أَْنَكرحوا، اْنطََلَقِت الشَّ يٌَّض، َوَما َكاَن َيَْتِيَنا قَ ْبَل َذِلَك، فَ َلمَّ حح

َوَأْرسَ  َهَرَب  هح  َهاَلكح َحَضَر  أَنَّهح  ْيطَانح  حلََِق  الشَّ َحَّتَّ  ْيطَانح  الشَّ َوَخَرَج  فََأَخَذهح،  مَسََكٌة  فَ تَ َلقَّاهح  احْلَِديِث:  َويف  اْلَبْحِر،  يف  فَأَْلَقاهح  ِبِه  َل 
ٍل مَسًَكا، قَاَل: ِبَكْم ََتِْملح؟ قَاَل: اَلمح ََيِْملح ِلَرجح َلْيَمانح َعَلْيِه السَّ َمِك، َفَحَمَل َمَعهح ِبَسمَ   جبَزِيَرٍة يف اْلَبْحِر، َوَخَرَج سح َكٍة ِمْن َهَذا السَّ

َمَكَة َشقَّ َبْطنَ َها يحرِ  ا َأْعطَاهح السَّ َمَكَة الَّيِت يف َبْطِنَها اخْلَاَِتح، فَ َلمَّ يدح َيْشوِيَها، فَِإَذا اخْلَاَِتح فَ َلِبَسهح، فََأقْ َبَل ِإلَْيِه  َحَّتَّ بَ َلَغ ِبِه َأْعطَاهح السَّ
َيا ْنسح َوالشَّ وهح اَنئِ اإْلِ ْيطَاِن، َفَجَعلحوا اَل يحِطيقحونَهح، فَ َقاَل: اْحَتالحوا َلهح، َفَذَهبحوا فَ َوَجدح ، فََأْرَسَل يف طََلِب الشَّ ًما َقْد َسِكَر، فَ بَ نَ ْوا  ِطنيح

اَنِحَيٍة   يف  يَِثبح  اَل  َفَجَعَل  فَ َوَثَب  وهح،  ذح لَِيْأخح َجاءحوا  ُثحَّ  َرَصاٍص،  ِمْن  ًتا  بَ ي ْ ِإىَل  َعَلْيِه  ِبِه  َفَجاءحوا  وهح  فََأَخذح َمَعهح،  الرََّصاَص  َأَماَط  ِإالَّ 
هح اِبلنَُّحاِس، ُثحَّ َأَمرَ  َلْيَماَن، فََأَمَر ِبِْنٍت ِمْن رحَخاٍم، فَ نحِقَر، ُثحَّ َأْدَخَلهح يف َجْوِفِه ُثحَّ َسدَّ  ِبِه َفطحرَِح يف اْلَبْحِر "  سح

 # قال محقق كتاب التفسير: موقوف.
بَ   س[* [ ]1008]   -10927 َهاِل، َعْن َسِعيِد ْبِن جح ، َعِن اْلِمن ْ ثَ َنا اأْلَْعَمشح دح ْبنح اْلَعاَلِء، َعْن َأيب أحَساَمَة، َحدَّ حمحَمَّ رْيٍ،  َأْخرَباََن 

اَلمح، وََكاَن يَ عْ  َلْيَماَن ْبِن َداوحَد َعَلْيِه السَّ لَّ َشْيٍء َيَْمحرحهح  َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َكاَن آِصفح َكاِتَب سح َلمح ااِلْسَم اأْلَْعَظَم، َكاَن َيْكتحبح كح
  ، َياِطنيح َلْيَمانح َأْخَرَجْتهح الشَّ ا َماَت سح ْرِسيِِّه، فَ َلمَّ اَلمح َوَيْدف حنحهح ََتَْت كح َلْيَمانح َعَلْيِه السَّ لِّ َسْطٍر ِمْن ِسْحٍر وََكِذٍب  ِبِه سح َفَكتَ بحوا َبنْيَ كح

ْفٍر، ف َ  ْم َوَسبُّوهح، َوَوَقَف وَكح هح َفَهاؤح الح النَّاِس َوسح هَّ َلْيَمانح هِبَا، فََأْكَفَرهح جح اهلححْم َقالحوا: َهَذا الَِّذي َكاَن يَ ْعَملح سح هَّ ْم، فَ َلْم يَ َزْل جح هح عحَلَماؤح
َياِطنيح  الشَّ لحوا  تَ ت ْ َما  }َوات َّبَ عحوا   : َوَعزَّ َجلَّ  هللاح  أَنْ َزَل  َحَّتَّ  بُّونَهح  َياِطنَي َكَفرحوا{ َيسح الشَّ َوَلِكنَّ  َلْيَمانح  سح َوَما َكَفَر  َلْيَماَن  سح محْلِك  َعَلى   

 [ 102]البقرة: 
 # قال محقق كتاب التفسير: موقوف.

 [ 106بَابُ قَوْلِهِ: }مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا{ ]البقرة:  
ْعَبةح، َعْن يَ ْعَلى ْبِن َعطَاٍء، َعِن اْلَقاسِ   * س[[ ]1009]  - 10929 ، َأْخرَباََن شح ِم ْبِن  َأْخرَباََن ِإْسَحاقح ْبنح ِإبْ َراِهيَم، َأْخرَباََن النَّْضرح

َسيَِّب يَ ْقَرأح َما نَ ْنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو ت ح  ْنَسَها قَاَل: ِإنَّ اْلقحْرآَن مَلْ يَ ْقَرْأهح هللاح َعَلى رَبِيَعَة، قَاَل: ق حْلتح ِلَسْعِد ْبِن َماِلٍك: " ِإنَّ َسِعيَد ْبَن اْلمح
ْر رَبَّ  دح قَاَل: }َواذْكح َا: نَ ْنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نَ ْنَساَها اَي حمحَمَّ َسيَِّب َواَل َعَلى اْبِنِه، َوِإنَّهح ِإُنَّ  [ 24َك ِإَذا َنِسيَت{ ]الكهف:  اْلمح

 # قال محقق كتاب التفسير: إسناده ضعيف. 
 [ 142وْلُهُ تَعَالَى: }سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ{ ]البقرة:  قَ 
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، َأْخرَباََن َعْبدح هللِا، َأْخرَباََن َشرِيٌك، َعْن َأيب  َأْخرَباََن    س[* [ ]1010]   -10934 ، َأْخرَباََن َحبَّانح دح ْبنح َحاِتٍِ ِإْسَحاَق، َعِن اْلرَبَاِء،  حمحَمَّ
َها{ ]البقرة:   َلِتِهمح الَّيِت َكانحوا َعَلي ْ ْم َعْن ِقب ْ هح َفَهاءح ِمَن النَّاِس َما َوالَّ َفَهاءح 142يف قَ ْوِلِه: }َسيَ قحولح السُّ ْم َأْهلح اْلِكَتاِب السُّ  [ قَاَل: هح

 # قال محقق كتاب التفسير: صحيح لغيره. 
 [ 184عِدَّة  مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ{ ]البقرة:  قَوْلُهُ تَعَالَى: }فَ 

َثِّن    س[* [ ]1011]   -10953 ثَ َنا َخَلفح ْبنح ََتِيٍم، َعْن َبِشرٍي َأيب ِإمْسَاِعيَل، َحدَّ ، َحدَّ ِد ْبِن َعِليٍّ َثَمةح، َأْخرَباََن َعِليُّ ْبنح حمحَمَّ َخي ْ
ٍم أحَخَر{ ]البقرة:  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، يف َصْوِم رََمَضاَن يف   ٌة ِمْن َأايَّ : فَأَْيَن َهِذِه اْْليَةح }َفِعدَّ َفِر، ق حْلتح َا نَ َزَلْت 184السَّ [ قَاَل: »ِإهنَّ

يَ ْوَم نَ ْرَتَِلح ِشَباًعا َونَ ْنِزلح َعَلى  ِشَبٍع، َوالْ يَ ْوَم نَ َزَلْت، يَ ْعِّن َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َوََنْنح نَ ْرَتَِلح ِجَياًعا َونَ ْنِزلح َعَلى َغرْيِ 
 ِشَبٍع«

 # قال محقق كتاب التفسير: إسناده ضعيف. 
 [ 272قَوْلُهُ تَعَالَى: }لَيْسَ عَلَيْكَ هَدَاهُمْ{ ]البقرة:  

10986-  [1012[ َعْن  َأْخرَباََن    س[* [  اأْلَْعَمِش،  َعِن   ، ْفَيانح سح ثَ َنا  َحدَّ اْلِفْراَييبُّ،  ثَ َنا  َحدَّ الرَِّحيِم،  َعْبِد  ْبِن  هللِا  َعْبِد  ْبنح  دح  حمحَمَّ
أِلَْنسِ  وا  يَ ْرَضخح َأْن  وَن  َيْكَرهح " َكانحوا  قَاَل:  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  َبرْيٍ،  جح ْبِن  َسِعيِد  َعْن  ِإاَيٍس،  ْبِن  َفَسأَلحوا،  َبائِهِ َجْعَفِر  ْشرِِكنَي  اْلمح ِمَن  ْم 

ْم َوَلِكنَّ هللَا يَ ْهِدي َمْن َيَشاءح َوَما ت حْنِفقحوا  ْم َوَما ت حْنِفقحوَن ِإالَّ فَ َرَضَخ هَلحْم، فَ نَ َزَلْت َهِذِه اْْليَةح }لَْيَس َعَلْيَك َهَداهح ِمْن َخرْيٍ َفَِلَنْ فحِسكح
وَن{ ]البقرة:  اْبِتغَاَء َوْجِه هللِا َوَما ت حْنِفقحوا  ْم َوأَنْ تحْم اَل تحْظَلمح  [ 272ِمْن َخرْيٍ ي حَوَف ِإلَْيكح

 (: إسناده صحيح.72# قال محقق كتاب التفسير )
 [ 281قَوْلُهُ تَعَالَى: }وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اهللِ{ ]البقرة:  

َرْيٍث، َأْخرَباََن اْلَفْضلح ْبنح محوَسى، َعِن احْلحَسنْيِ ْبِن َواِقٍد، َعْن يَزِيَد، َعْن احْلحَسنْيح ْبنح س[ َأْخرَباََن خت  [ ]1013]  -10991 حح
 [ 281{ ]البقرة:  ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: " آِخرح َشْيٍء نَ َزَل ِمَن اْلقحْرآِن: }َوات َّقحوا يَ ْوًما ت حْرَجعحوَن ِفيِه ِإىَل هللاِ 

َبا«بلفظ  (4544)هو عند البخاري  #  »آِخُر آَيٍة َنَزَلْت َعَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم آَيُة الرِ 
، َعْن  س[ َأْخرَباََن  [ ]1014]   -10992 َثِّن يَزِيدح َثِّن َأيب، َحدَّ ، َحدَّ دح ْبنح عحَقْيٍل، َأْخرَباََن َعِليُّ ْبنح احْلحَسنْيِ ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن  حمحَمَّ

ْم اَل  لُّ نَ ْفٍس َما َكَسَبْت َوهح وَن{ ]البقرة:    َعبَّاٍس يف قَ ْوِلِه: }َوات َّقحوا يَ ْوًما ت حْرَجعحوَن ِفيِه ِإىَل هللِا، ُثحَّ ت حَوَفَّ كح َا آِخرح 281يحْظَلمح [ ِإهنَّ
وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّ   مَ آيٍَة أحْنزَِلْت َعَلى َرسح

َبا«( بلفظ 4544)# هو عند البخاري   »آِخُر آَيٍة َنَزَلْت َعَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم آَيُة الرِ 

 سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ   -   3

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 [ 59هُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ{ ]آل عمران:  قَوْلُهُ تَعَالَى: }إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اهللِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلْقَ 
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َريْ َرَة َأنَّ َرسحوَل هللِا س[ َأْخرَباََن  [ ]1015]  -10994 ، َعْن َعْمٍرو، َعِن اأْلَْعَرِج، َعْن َأيب هح ثَ َنا يَ ْعقحوبح َبةح ْبنح َسِعيٍد، َحدَّ ق حتَ ي ْ
آَدمح، َخَلقَ  اَي  محوَسى:  َلهح  فَ َقاَل  اَلمح  السَّ َعَلْيِهَما  َومحوَسى  آَدمح  اْحَتجَّ   " قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  هللاح  َصلَّى  ِمْن  َك  ِفيَك  َونَ َفَخ  بَِيِدِه، 

قَاَل:   ُثحَّ  َلَك،  وا  َفَسَجدح اْلَماَلِئَكَة  َأَمَر  ُثحَّ  ْنَت،  ْن َفكح َلَك: كح قَاَل  ُثحَّ  َحْيثح رحوِحِه،  رََغًدا  َها  ِمن ْ اَل  وَكح اجْلَنََّة  َك  َوَزْوجح أَْنَت  ْن  }اْسكح
واَن مِ  َجَرَة فَ َتكح تحَما َواَل تَ ْقَراَب َهِذِه الشَّ فَ نَ َهاَك َعْن َشَجَرٍة َواِحَدٍة فَ َعَصْيَت رَبََّك؟ فَ َقاَل آَدمح َعَلْيِه [ 35َن الظَّاِلِمنَي{ ]البقرة:  ِشئ ْ

ولح  َر َعَليَّ َهَذا قَ ْبَل َأْن خَيْلحَقِّن؟ " فَ َقاَل َرسح اَلمح: اَي محوَسى، َأمَلْ تَ ْعَلْم َأنَّ هللَا تَ َعاىَل َقدَّ َلْيِه َوَسلََّم: »َلَقْد َحجَّ هللِا َصلَّى هللاح عَ   السَّ
 آَدمح محوَسى، َلَقْد َحجَّ آَدمح محوَسى، َلَقْد َحجَّ آَدمح محوَسى« 

 . قريبهو في الصحيحين وغيرهما بلفظ  #

 [ 77قَوْلُهُ تَعَالَى: }إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اهللِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا{ ]آل عمران:  
10997-  [1016[ محْسِلٌم َأْخرَباََن    * س[[  ثَ َنا  َحدَّ يٍع،  مسَِ ْبِن  ِإمْسَاِعيَل  َعْن  ِزاَيٍد،  ْبنح  اْلَواِحِد  َعْبدح  َأْخرَباََن  َسِعيٍد،  ْبنح  َبةح  ق حتَ ي ْ

، َعْن َأيب َواِئٍل، قَاَل: قَاَل اْبنح  ، َوَعْبدح اْلَمِلِك ْبنح َأْعنَيَ َمْسعحوٍد: " نَ َزَلْت َهِذِه اْْليَةح }ِإنَّ الَِّذيَن َيْشرَتحوَن ِبَعْهِد هللِا َوَأمْيَاهِنِْم اْلَبِطنيح
َو ِمْن َأْهلِ 77ََثًَنا َقِلياًل{ ]آل عمران:   ِذِه  هَ   [ ِإىَل آِخِر اْْليَِة، ُثحَّ مَلْ يَ ْنَسْخَها َشْيٌء، َفَمِن اقْ َتَطَع َماَل اْمِرٍئ محْسِلٍم بَِيِميِنِه فَ هح

 اْْليَِة "
 

 [ 110قَوْلُهُ تَعَالَى: }كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ{ ]آل عمران:  
َبرْيٍ، َعِن  َأْخرَباََن    * س[[ ]1017]   -11006 ثَ َنا ِإْسَرائِيلح، َعْن مِسَاٍك، َعْن َسِعيِد ْبِن جح ثَ َنا َعْمٌرو، َحدَّ َبةح ْبنح َسِعيٍد، َحدَّ اْبِن  ق حتَ ي ْ

تحْم َخرْيَ أحمٍَّة أحْخرَِجْت ِللنَّاِس{ ]آل عمران:   ن ْ مح الَِّذيَن َهاَجرحوا َمَع النَِّبِّ َصلَّى هللاح 110َعبَّاٍس، يف قَ ْوِل هللِا تَ َعاىَل: }كح [ قَاَل: هح
َة ِإىَل اْلَمِديَنِة "   َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َمكَّ

 جيد.  (: إسناده92# قال محقق كتاب التفسير )
 [ 113قَوْلُهُ تَعَالَى: }لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ{ ]آل عمران:  

11007-   [1018[ َعِن    س[* [  ِزرٍّ،  َعْن  َعاِصٍم،  َعْن  محَعاِويََة،  أَبحو  ثَ َنا  َحدَّ النَّْضِر،  أَبحو  ثَ َنا  َحدَّ رَاِفٍع،  ْبنح  دح  حمحَمَّ اْبِن  َأْخرَباََن 
َلًة َصاَلَة اْلِعَشاِء، ُثحَّ َخَرَج ِإىَل اْلَمْسِجِد فَِإَذا النَّ َمْسعحوٍد، قَاَل:   ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم لَي ْ َر َرسح َتِظرحوَن الصَّاَلَة،  َأخَّ اسح يَ ن ْ

َغرْيح  اَعَة  السَّ َهِذِه  هللَا  رح  َيْذكح َأَحٌد  اأْلَْداَيِن  َهِذِه  ِمْن  لَْيَس  ِإنَّهح  َأَما  َأْهِل فَ َقاَل:  ِمْن  َسَواًء  وا  }لَْيسح اْْليَةح  َهِذِه  َوأحْنزَِلْت  قَاَل:   " ْم  كح
تَِّقنَي{ ]آل عمران: 113اْلِكَتاِب{ ]آل عمران:   [ 115[ َحَّتَّ بَ َلَغ }َوهللاح َعِليٌم اِبْلمح

 (: إسناده حسن.93# قال محقق كتاب التفسير )
 [ 173اسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ{ ]آل عمران:  قَوْلُهُ تَعَالَى: }الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّ 

ثَ َنا َأيب، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأيب  َأْخرَباََن    س[* [ ]1019]  - 11016 ثَ َنا اْبنح محوَسى، َحدَّ ِإمْسَاِعيلح ْبنح يَ ْعقحوَب ْبِن ِإمْسَاِعيَل، َحدَّ
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َكْيَف   َريْ َرَة َوذََكَر ِإْسَناًدا آَخَر قَاَل: قَاَل َرسح َصاِحبح الصَُّوِر َقِد اْلتَ َقَم أَنْ َعمح، وَ َصاِلٍح، َعْن َأيب هح
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هللٍا، َكْيفَ  وَل  َرسح اَي  قَالحوا:  ؟«  فحخح فَ يَ ن ْ ي حْؤَمرح  َمََّت  َتِظرح  يَ ن ْ َهِتِه  جبَب ْ َوَحَنا  ِبَسْمِعِه  َوَأْصَغى  هللاح   اْلَقْرَن  }َحْسب حَنا  قحولحوا:   " قَاَل:  ؟  نَ قحولح
ْلَنا " [ َعَلى هللِا تَ وَ 173َونِْعَم اْلوَِكيلح{ ]آل عمران:   كَّ
 (: صحيح.102# قال محقق كتاب التفسير )

 [ 174قَوْلُهُ تَعَالَى: }فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اهللِ وَفَضْلٍ{ ]آل عمران:  
ْفَياَن، َعْن َعْمٍرو، َعْن ِعْكرَِمَة، قَاَل: قَاَل  َأْخرَباََن    س[* [ ]1020]  -11017 دح ْبنح َمْنصحوٍر، َعْن سح ا اْنَصَرَف حمحَمَّ اْبنح َعبَّاٍس: َلمَّ

وَ  َأْرَدفْ تحْم،  اْلَكَواِعَب  َواَل  وهح،  قَ تَ ْلتحمح ًدا  حمحَمَّ اَل  قَالحوا:  الرَّْوَحاَء،  َوبَ َلغحوا  ٍد  أححح َعْن  وَن  ْشرِكح َذِلَك اْلمح فَ بَ َلَغ  اْرِجعحوا،  َصنَ ْعتحمح  َما  بِْئَس 
ف َ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  }الَّذِ َرسح تَ َعاىَل:  هللاح  فَأَنْ َزَل  ِعنَ َبَة،  َأيب  َر  َوبِئ ْ اأْلَْسِد  مَحَْراَء  بَ َلغحوا  َحَّتَّ  فَانْ َتَدبحوا  النَّاَس  يَن  َنَدَب 

{ ]آل عمران:   وِل ِمْن بَ ْعِد َما َأَصاهَبحمح اْلَقْرحح ْفَياَن قَاَل ِلل 172اْسَتَجابحوا ّلِِلَِّ َوالرَّسح نَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم:  [ َوَقْد َكاَن أَبحو سح
بَّ  َجاعح فََأَخَذ َأهح َك َمْوِسمح َبْدٍر َحْيثح قَ تَ ْلتحْم َأْصَحابَ َنا، فََأمَّا اجْلََبانح فَ َرَجَع، َوَأمَّا الشُّ وا ِبِه َأَحًدا َمْوِعدح َة اْلِقَتاِل َوالتَِّجارَِة، فَ َلْم َيَِدح

قحوا، فَأَنْ َزَل هللاح  وٌء{ ]آل عمران: َوَتَسوَّ ْم سح  [ 174 تَ َعاىَل }فَانْ َقَلبحوا بِِنْعَمٍة ِمَن هللِا َوَفْضٍل مَلْ مَيَْسْسهح
 (: صحيح.103# قال محقق كتاب التفسير )

 [ 190]آل عمران:  وَالْأَرْضِ{  قَوْلُهُ تَعَالَى: }إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ  
َْيٍد، َعْن  َأْخرَباََن    س[*[ ]1021]   -  11022 ثَ َنا أَبحو َبْكِر ْبنح َعيَّاٍش، َعْن محح َعْمرحو ْبنح َمْنصحوٍر، َأْخرَباََن يَزِيدح ْبنح ِمْهَراَن، َحدَّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َصلَّْوا َعَلْيِه« قَ  ا َجاَء نَ ْعيح النََّجاِشيِّ قَاَل َرسح وَل هللِا، نحَصلِّي َعَلى َعْبٍد أََنٍس، قَاَل: َلمَّ الحوا: اَي َرسح
ْم وَ  }َوِإنَّ ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلَمْن ي حْؤِمنح اِبهلِل َوَما أحْنِزَل ِإلَْيكح ؟ فَأَنْ َزَل هللاح َعزَّ َوَجلَّ  َما أحْنِزَل ِإلَْيِهْم َخاِشِعنَي{ ]آل عمران:  َحَبِشيٍّ

 [ اْْليَةح، 199
 (: حسن أو صحيح.108التفسير )# قال محقق كتاب 

ثَ َنا يَزِيدح ْبنح ِمْهَراَن أَبحو َخاِلٍد اخْلَبَّازح، َأْخرَباََن أَبحو َبْكِر ْبنح   س[*[ ]1022]  -   11023  َعيَّاٍش، َأْخرَباََن َعْمرحو ْبنح َمْنصحوٍر، َحدَّ
َْيٍد، َعِن احلََْسِن، ِمثْ َلهح   َعْن محح

 # مرسل، وأنظر ما قبله.

 سُورَةُ النِّسَاءِ   -   4

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 [ 13قَوْلُهُ تَعَالَى: }تِلْكَ حُدُودُ اهللِ وَمَنْ يُطِعِ اهللَ وَرَسُولَهُ{ ]النساء:  
11026-   [1023[ ِهنْ َأْخرَباََن    س[* [  َأيب  ْبِن  َداوحَد  َعْن  محْسِهٍر،  ْبنح  َعِليُّ  ثَ َنا  َحدَّ ْجٍر،  حح ْبنح  اْبِن  َعِليُّ  َعِن  ِعْكرَِمَة،  َعْن  ٍد، 

ودح هللِا َوَمْن يحِطِع هللَا َورَ  دح }تِْلَك حح ْضَرارح يف اْلَوِصيَِّة ِمَن اْلَكَبائِِر، ُثحَّ َتاَل  وَلهح يحْدِخْلهح َجنَّاٍت جَتِْري ِمْن ََتِْتَها  َعبَّاٍس، قَاَل: " اإْلِ سح
اْلَفوْ  َوَذِلَك  ِفيَها،  َخاِلِديَن  محِهنيٌ اأْلَهْنَارح  َعَذاٌب  َوَلهح  ِفيَها  َخاِلًدا  اَنرًا  يحْدِخْلهح  وَدهح  دح حح َويَ تَ َعدَّ  وَلهح  َوَرسح هللَا  يَ ْعِص  َوَمْن  اْلَعِظيمح  { زح 

 [ 14]النساء:  
 صحيح. إسناده (: 112# قال محقق كتاب التفسير )
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 [ 19النِّسَاءَ كَرْهًا{ ]النساء:  قَوْلُهُ تَعَالَى: }لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا  
ِد ْبِن َأيب أحَماَمَة، َعْن  َأْخرَباََن    س[* [ ]1024]   -11029 حمحَمَّ ثَ َنا ََيََْي ْبنح َسِعيٍد، َعْن  ْنِذِر، َعِن اْبِن فحَضْيٍل، َحدَّ َعِليُّ ْبنح اْلمح

َ أَبحو قَ ْيِس ْبِن   يفِّ ا ت حوح هللاح َعزَّ   اأْلَْسَلِت َأرَاَد ابْ نحهح َأْن يَ تَ َزوََّج اْمَرأََتهح ِمْن بَ ْعِدِه، َفَكاَن َذِلَك هَلحْم يف اجْلَاِهِليَِّة، فَأَنْ َزلَ أَبِيِه، قَاَل: " َلمَّ
ْم َأْن َترِثحوا النَِّساَء َكْرًها{ ]النساء:    [ 19َوَجلَّ }اَل َيَِلُّ َلكح

 (: إسناده حسن.115# قال محقق كتاب التفسير )
 [ 24قَوْلُهُ تَعَالَى: }وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ{ ]النساء:  

دح ْبنح َجْعَفٍر، َأْخرَباََن ِإْسَرائِيلح، َعْن َأيب َحِصنٍي، َعْن َسعِ   س[* [ ]1025] -11032 ثَ َنا حمحَمَّ ْبِن  يِد  َأْخرَباََن ََيََْي ْبنح َحِكيٍم، َحدَّ
َبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، ِمثْ َلهح   . جح

 (: صحيح.118# قال محقق كتاب التفسير )
 [ 43قَوْلُهُ تَعَالَى: }لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى{ ]النساء:  

، َعْن َعِليِّ ْبِن َبِذميََة، َعْن عِ   * س[[ ]1026]  - 11040 ْفَيانح ثَ َنا سح ْكرَِمَة،  َأْخرَباََن ِإْسَحاقح ْبنح ِإبْ َراِهيَم، َأْخرَباََن أَبحو َداوحَد، َحدَّ
َكاَرى{ ]النس َها }اَي أَي َُّها الَِّذيَن  43اء:  َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف قَ ْوِلِه: }اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمنحوا اَل تَ ْقَربحوا الصَّاَلَة َوأَنْ تحْم سح [ قَاَل: َنَسَخت ْ

مح{ ]املائدة:  وَهكح  [ اْْليَةح 6آَمنحوا ِإَذا قحْمتحْم ِإىَل الصَّاَلِة فَاْغِسلحوا وحجح
 (: إسناده صحيح. 126# قال محقق كتاب التفسير )

 سُورَةُ الْمَائِدَةِ   -   5

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 [ 3قَوْلُهُ تَعَالَى: }الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ{ ]املائدة:  
ِة، َعْن  َأْخرَباََن ِإْسَحاقح ْبنح َمْنصحوٍر، َأْخرَباََن َعْبدح الرَّمْحَِن، َعْن محَعاِويََة ْبِن َصاِلٍح، َعْن َأيب الزَّاِهرِيَّ   س[* [ ]1027]   -11073

َبرْيِ ْبِن ن حَفرْيٍ، قَاَل:   َا« آِخرح سح جح : نَ َعْم، قَاَلْت: »َأَما ِإهنَّ ورََة اْلَماِئَدِة؟ ق حْلتح ورٍَة نَ َزَلْت،  َدَخْلتح َعَلى َعاِئَشَة فَ َقاَلْت َل: َهْل تَ ْقَرأح سح
وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َفَما َوَجْدِتحْ ِفيَها ِمْن َحاَلٍل فَاْسَتِحلُّوهح، َوَما َوَجْدِتحْ ِفيَها ِمْن َحَراٍم َفَحّرِمحوهح، َوَسأَْلت ح  ِلِق َرسح َها َعْن خح

 قَاَلِت: اْلقحْرآنح 
 (: إسناده صحيح. 158# قال محقق كتاب التفسير )

 [ 15املائدة:  ] الْكِتَابِ{  قَوْلُهُ تَعَالَى: }يَا أَهْلَ  
11074-   [1028[ حمحَ   * س[ [  َوَأْخرَباََن  يَزِيَد،  َعْن   ، احْلحَسنْيِ َعِن  َأْخرَباََن  َأيب،  قَاَل:  احْلََسِن،  ْبِن  َعِليِّ  ْبنح  دح  حمحَمَّ ْبنح َأْخرَباََن  دح  مَّ

َثِّن ِعْكرِمَ  ، َحدَّ َثِّن يَزِيدح النَّْحِويُّ َثِّن َأيب، َحدَّ ، َحدَّ ةح، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: " َمْن َكَفَر اِبلرَّْجِم فَ َقْد  عحَقْيٍل، َأْخرَباََن َعِليُّ ْبنح احْلحَسنْيِ
ولحنَ  ْم َرسح ، َوَذِلَك قَ ْولح هللِا تَ َعاىَل }اَي َأْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءَكح ْفحوَن َكَفَر اِبْلقحْرآِن ِمْن َحْيثح اَل ََيَْتِسبح تحْم َتح ن ْ ْم َكِثريًا ِمَّا كح ح َلكح ا ي حَبنيِّ

 [ َفَكاَن ِمَّا َأْخَفوِا الرَّْجَم " 15َتاِب َويَ ْعفحو َعْن َكِثرٍي{ ]املائدة:  ِمَن اْلكِ 
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 (: صحيح.159# قال محقق كتاب التفسير )
 [ 24  ا{ ]املائدة: قَوْلُهُ تَعَالَى: }قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ

وَل هللِا صَ   * س[ [ ]1029]  - 11076 َْيٌد، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك: " َأنَّ َرسح ثَ َنا محح ، َعْن َخاِلٍد، َحدَّ َثَّنَّ دح ْبنح اْلمح لَّى هللاح َأْخرَباََن حمحَمَّ
ْسِلِمنَي، فََأَشاَر َعَلْيِه أَبحو َبْكٍر، ُثحَّ اْسَتَشاَر رَ  ْم، فَ َقاَلِت َعَلْيِه َوَسلََّم َساَر ِإىَل َبْدٍر فَاْسَتَشاَر اْلمح ، ُثحَّ اْسَتَشارَهح اًل فََأَشاَر َعَلْيِه عحَمرح جح

ن َ  اَل  ِإًذا  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  وَل  َرسح يحرِيدح  ْم  كح ِإايَّ اأْلَْنَصاِر،  َمْعَشَر  اَي  وَسى اأْلَْنَصارح:  ِلمح ِإْسَرائِيَل  بَ نحو  قَاَلْت  قحولح َكَما 
وَن{ ]املائدة:  }فَاْذَهْب أَْنَت   َنا قَاِعدح ، َلْو َضَرْبَت َكِبَداَن ِإىَل بَ َرِك اْلِغَماِد اَلت َّبَ ْعَناكَ 24َورَبَُّك فَ َقاِتاَل ِإانَّ َهاهح  [ َوالَِّذي بَ َعَثَك اِبحْلَقِّ

 (: صحيح.161# قال محقق كتاب التفسير )
 [ 45هُ{ ]املائدة:  قَوْلُهُ تَعَالَى: }فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَة  لَ 

ولح َأْخرَباََن    س[* [ ]1030]   -11081 ، َعِن اْبِن الصَّاِمِت، قَاَل: قَاَل َرسح ْعِبِّ ْجٍر، َعْن َجرِيٍر، َعْن محِغريََة، َعِن الشَّ َعِليُّ ْبنح حح
َق ِمْن َجَسِدِه ِبَشْيٍء َكفََّر    هللاح َعْنهح ِبَقْدِر َذِلَك ِمْن ذحنحوِبِه« هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َتَصدَّ

 (: صحيح.166# قال محقق كتاب التفسير )
 [ 83قَوْلُهُ تَعَالَى: }وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ{ ]املائدة:  

ثح َعْن  َعْمرحو ْبنح َأْخرَباََن  س[* [ ]1031]  -11083 ْعتح ِهَشاَم ْبَن عحْرَوَة َيحَدِّ ٍم، قَاَل: مسَِ ثَ َنا عحَمرح ْبنح َعِليِّ ْبِن محَقدَّ ، َحدَّ َعِليٍّ
}َوِإَذا مسَِ  ْم عحوا َما أحْنِزَل ِإىَل أَبِيِه، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن الزَُّبرْيِ، قَاَل: " نَ َزَلْت َهِذِه اْْليَةح يف النََّجاِشيِّ َوَأْصَحاِبِه،  نَ هح وِل تَ َرى َأْعي ح  الرَّسح

ْمِع{ ]املائدة:    [ 83َتِفيضح ِمَن الدَّ
 (: إسناده صحيح. 168# قال محقق كتاب التفسير )

 [ 90قَوْلُهُ تَعَالَى: }إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ{ ]املائدة:  
دح ْبنح َعْبِد الرَِّحيِم  َأْخرَباََن    س[* [ ]1032]  -11086 ْلثحوِم ْبِن َجرْبٍ، حمحَمَّ ثَ َنا رَبِيَعةح ْبنح كح َهاٍل، َحدَّ اجح ْبنح ِمن ْ َصاِعَقةح، َأْخرَباََن َحجَّ

قَ بَ  ِمْن  قَِبيَلَتنْيِ  يف  اخْلَْمِر  ََتِْرميح  نَ َزَل   " قَاَل:  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  َبرْيٍ،  جح ْبِن  َسِعيِد  َعْن  أَبِيِه،  َحَّتَّ َعْن  َشرِبحوا  اأْلَْنَصاِر،  هَنِلحوا اِئِل  ِإَذا   
فَ يَ قحولح  َوِبِلْحَيِتِه  َوِبَرْأِسِه  ِبَوْجِهِه  اأْلَثَ َر  يَ َرى  لح  الرَّجح َجَعَل  َصَحْوا  ا  فَ َلمَّ بِبَ ْعٍض،  ْم  بَ ْعضحهح َأِخي  َعَبَث  َهَذا  يب  فَ َعَل  َقْد  وََكانحوا   - : 

َضغَاِئنح   ق حلحوهِبِْم  يف  لَْيَس  َريبِّ    -ِإْخَوًة  َلْو َكاَن  َعزَّ  َوهللِا  هللاح  فَأَنْ َزَل   ، الضَّغَاِئنح ق حلحوهِبِمح  فَ َوقَ َعْت يف  َهَذا،  يب  فَ َعَل  َما  رَِحيًما  َرؤحوفًا 
{ ]املائدة:   َا اخْلَْمرح َواْلَمْيِسرح }ِإُنَّ وَن{ ]املائدة:  90َوَجلَّ  تَ هح }فَ َهْل أَنْ تحْم محن ْ  [ فَ َقاَل اَنٌس: ِهَي رِْجٌس َوِهَي يف 91[ ِإىَل قَ ْوِلِه: 

آ الَِّذيَن  َعَلى  }لَْيَس  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاح  فَأَنْ َزَل  ٍد،  أححح يَ ْوَم  قحِتَل  َوفحاَلٍن  َبْدٍر،  يَ ْوَم  قحِتَل  فحاَلٍن  ِفيَما َبْطِن  َناٌح  جح الصَّاحِلَاِت  َوَعِملحوا  َمنحوا 
وا ِإَذا َما ات ََّقْوا َوآَمنحوا َوَعِملحوا الصَّاحِلَاِت{ ]املائدة:   [ 93طَِعمح

 (: إسناده حسن.171قال محقق كتاب التفسير ) #
 [ 103قَوْلُهُ تَعَالَى: }مَا جَعَلَ اهللُ مِنْ بَحِريَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ{ ]املائدة:  
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َنَة، َعْن َأيب الزَّْعَراِء، َعْن َأيب    * س[[ ]1033]   -11090 ثَ َنا اْبنح عحيَ ي ْ اأْلَْحَوِص، َعْن أَبِيِه، قَاَل: َأْخرَباََن ُمحَاِهدح ْبنح محوَسى، َحدَّ
بَهح َوقَاَل: »َأَربُّ ِإِبٍل َأْو َغَنمٍ  لٍّ َقْد آََتين هللاح فََأْكثَ َر َوَأطَاَب،  أَتَ ْيتح النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َفَصعََّد يفَّ النََّظَر َوَصوَّ : ِمْن كح « ق حْلتح

َها وَ  : ِبَِريٌَة، َوتَ ْفَقأح َهِذِه. . .؟ َساِعدح هللِا َأَشدُّ َومحو فَ َقاَل: " أََلْسَت تَ ْنِتجح َا، فَ َتْجدَعح َهِذِه َوتَ قحولح َا َوآَذاهنح  َساهح َأَحدُّ " اِفَيًة َأْعَياهنح
 (: صحيح.175# قال محقق كتاب التفسير )

 سُورَةُ الْأَنْعَامِ   -   6

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 [ 153: }وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا{ ]األنعام:  قَوْلُهُ تَعَالَى 
ثَ َنا مَحَّاٌد، َعْن َعاِصٍم، َعْن َأيب َواِئٍل، قَاَل: قَاَل َعْبدح هللِا: َأْخرَباََن    س[* [ ]1034]  - 11109 ، َحدَّ ََيََْي ْبنح َحِبيِب ْبِن َعَريبٍّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح   َعْن ُِشَاِلِه َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوًما َخطًّا، َوَخطَّهح لََنا َعاِصٌم فَ َقاَل: »َهَذا َسِبيلح هللِا« ُثحَّ َخطَّ َعْن ميَِنِي اخْلَطِّ وَ َخطَّ لََنا َرسح
َهذِ  َتاَل  ُثحَّ  ِإلَْيِه«  َيْدعحو  َشْيطَاٌن  َها  ِمن ْ َسِبيٍل  لِّ  َعَلى كح سحبحٌل  َوَهِذِه  ِبيلح،  السَّ »َهَذا  محْسَتِقيًما{ فَ َقاَل:  ِصَراِطي  َهَذا  }َوَأنَّ  اْْليََة  ِه 

بحَل{ ]األنعام: 153]األنعام:   ْم َعْن َسِبيِلِه{ ]األنعام: 153[ لِْلَخطِّ اأْلَوَِّل، }َواَل تَ تَِّبعحوا السُّ طحوِط }فَ تَ َفرََّق ِبكح [  153[ ِلْلخح
قحوَن{ ]األنعام:  ْم تَ ت َّ ْم ِبِه َلَعلَّكح ْم }َوصَّاكح  [ 153َذِلكح

 (: صحيح.194# قال محقق كتاب التفسير )
ثَ َنا أَبحو َبْكٍر، َعْن َعاِصٍم، َعْن  َأْخرَباََن    س[* [ ]1035]  -11110 ثَ َنا َأمْحَدح ْبنح يحونحَس، َحدَّ اْلَفْضلح ْبنح اْلَعبَّاِس ْبِن ِإبْ َراِهيَم، َحدَّ

َططًا ُثحَّ قَاَل: »َهَذا ِصَراطح    ِزرٍّ، َعْن َعْبِد هللِا، قَاَل: َخطَّ َرسحولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َخطًّا، َوَخطَّ َعْن ميَِنِي اخْلَطِّ َوَعْن ُِشَاِلِه خح
َها َشْيطَاٌن َيْدعحو ِإلَْيِه« ُثحَّ قَ َرَأ }َوَأنَّ َهَذا صِ  لِّ َسِبيٍل ِمن ْ بحلح َعَلى كح  [ 153يًما{ ]األنعام:  َراِطي محْسَتقِ هللِا محْسَتِقيًما، َوَهِذِه السُّ

 (: صحيح.195# قال محقق كتاب التفسير )
 سُورَةُ الْأَعْرَافِ   -   7

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 [ 172قَوْلُهُ تَعَالَى: }وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ{ ]األعراف:  
بْ َأْخرَباََن    س[* [ ]1036]   -11127 ْلثحوِم  َعْن كح َحازٍِم،  ْبنح  َجرِيرح  َأْخرَباََن  ٍد،  حمحَمَّ ْبنح  احْلحَسنْيح  الرَِّحيِم، َأْخرَباََن  َعْبِد  ْبنح  دح  ِن حمحَمَّ

َبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َأَخَذ هللاح  َباَرَك َوتَ َعاىَل اْلِميثَاَق ِمْن َظْهِر آَدَم ت َ   َجرْبٍ، َعْن َسِعيِد ْبِن جح
رِّ،   ْم َبنْيَ َيَدْيِه َكالذَّ لَّ ذحرِّيٍَّة َذرََأَها، فَ نَ ثَ َرهح ْم فَ َتاَل قَاَل: }أََلْستح ِبَربَِّكْم قَالحوا بَ َلى  بِنَ ْعَماَن، يَ ْعِّن َعَرَفَة، فََأْخَرَج ِمْن صحْلِبِه كح ُثحَّ َكلََّمهح

نَّا َعْن َهَذا َغاِفِلنَي{ ]األعراف: َشِهْداَن َأنْ   [ ِإىَل آِخِر اْْليَِة،  172 تَ قحولحوا يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِإانَّ كح
، َوَحِديُثُه َلْيَس ِباْلَمْحُفوظِ  # ْحَمِن: َوُكْلُثوٌم َهَذا َلْيَس ِباْلَقِويِ   َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ

رجاله ثقات رجال الشيخين غيَر كلثوم بن جبر، فمن رجال مسلم، ووثقه أحمُد وابُن (:  2455# قال شعيب في تخريج المسند )
 النسائي: ليس بالقوي. معين، وذكره ابُن حبان في "الثقات"، وقال
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 [ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِيهِ 175قَوْلُهُ تَعَالَى: }آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا{ ]األعراف:  
ْعَبةح، َأْخرَبين َأْخرَباََن  س[* [ ]1037]  -11128 ثَ َنا شح ثَ َنا َخاِلٌد، َحدَّ دح ْبنح َعْبِد اأْلَْعَلى، َحدَّ ْعتح حمحَمَّ يَ ْعَلى ْبنح َعطَاٍء، قَاَل: مسَِ

َها{ ]األعراف:   َناهح آاَيتَِنا فَاْنَسَلَخ ِمن ْ : قَاَل َعْبدح هللِا: " قَ ْولحهح: }آتَ ي ْ  [ قَاَل: نَ َزَلْت يف أحَميََّة " 175اَنِفَع ْبَن َعاِصٍم، يَ قحولح
 (: صحيح.212# قال محقق كتاب التفسير )

11129-  [1038[ َأيب  َأْخرَباََن    س[* [  َعْن  َمْنصحوٍر،  َعْن  ْعَبةح،  شح َأْخرَباََن  َفضَِّل،  اْلمح اْبَن  يَ ْعِّنح  ِبْشرح  ثَ َنا  َحدَّ َمْسَعَدَة،  ْبنح  َْيدح  محح
َناهح آاَيتَِنا فَاْنسَ  َها{ ]األعراف:  الضَُّحى، َعْن َمْسرحوٍق، َعْن َعْبِد هللِا، يف قَ ْوِلِه: }َواْتلح َعَلْيِهْم نَ َبَأ الَِّذي آتَ ي ْ [ قَاَل:  175َلَخ ِمن ْ

َو بَ ْلَعٌم، َوقَاَل: نَ َزَلْت يف أحَميََّة "  هح
 (: صحيح موقوف.213# قال محقق كتاب التفسير )

11130-   [1039[ غح َأْخرَباََن    س[* [  َعْن  اِئِب،  السَّ ْبنح  َسِعيدح  ثَ َنا  َحدَّ الرَّمْحَِن،  َعْبدح  ثَ َنا  َحدَّ  ، َعِليٍّ ْبنح  َأيب َعْمرحو  ْبِن  طَْيِف 
آايَ  َناهح  }آتَ ي ْ اْْليَِة  َهِذِه  يف   " َعْمٍرو:  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعْن  َعاِصٍم،  اْبَّنْ  َواَنِفٍع،  يَ ْعقحوَب،  َعْن  ْفَياَن،  ]األعراف:  سح َها{  ِمن ْ فَاْنَسَلَخ  تَِنا 

َو أحَميَّةح ْبنح َأيب الصَّْلِت " 175  [ قَاَل: هح
 (: صحيح.214# قال محقق كتاب التفسير )

 سُورَةُ الْأَنْفَالِ   -   8

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 [ 15قَوْلُهُ تَعَالَى: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا{ ]األنفال:  
َثِّن اَنِفٌع، أَبحو َبْكِر ْبنح ِإْسَحاَق،  َأْخرَباََن    س[*[ ]1040]   -11136 َلْيَماَن، َحدَّ دح ْبنح سح ثَ َنا َخالَّ انح ْبنح َعْبِد هللِا، َحدَّ ثَ َنا َحسَّ َحدَّ

وِّاَن َواَل َنْدِري مَ  : ِإانَّ قَ ْوٌم اَل نَ ثْ بحتح ِعْنَد ِقَتاِل َعدح ولح هللِا َصلَّى  ِن اْلِفَئةح؟ قَاَل َل: اْلِفَئةح أَنَّهح َسَأَل َعْبَد هللِا ْبَن عحَمَر، قَاَل: ق حْلتح َرسح
الَّ  َلِقيتحمح  ِإَذا  آَمنحوا  الَِّذيَن  أَي َُّها  }اَي  يف ِكَتاِبِه:  يَ قحولح  هللَا  ِإنَّ   "  : فَ قحْلتح َوَسلََّم،  َعَلْيِه  اأْلَْداَبَر{ هللاح  مح  ت حَولُّوهح َفاَل  زَْحًفا  ِذيَن َكَفرحوا 

َا أحْنزَِلْت َهِذِه أِلَهْ 15]األنفال:   ِل َبْدٍر اَل ِلَقْبِلَها َواَل لِبَ ْعِدَها " [ قَاَل: ِإُنَّ
 (: إسناده حسن.220# قال محقق كتاب التفسير )

 [ 19قَوْلُهُ تَعَالَى: }إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ{ ]األنفال:  
ثَ َنا َأيب، َعْن َصاِلٍح، َعنِ   س[* [ ]1041]   -11137 ي، َحدَّ ثَ َنا َعمِّ اْبِن    َأْخرَباََن عحبَ ْيدح هللِا ْبنح َسْعِد ْبِن ِإبْ َراِهيَم ْبِن َسْعٍد، َحدَّ

جَ  أَبحو  َبْدٍر  يَ ْوَم  ْستَ ْفِتَح  اْلمح " َكاَن  قَاَل:  صحَعرْيٍ،  ْبِن  ثَ ْعَلَبَة  ْبنح  هللِا  َعْبدح  َثِّن  َحدَّ قَاَل:  اْلَقْومح:  ِشَهاٍب،  اْلتَ َقى  ِحنَي  قَاَل  َوِإنَّهح  ْهٍل، 
فَأَ  اْسِتْفَتاَحهح،  َذِلَك  وََكاَن  اْلَغَد،  فَافْ َتِح  نَ ْعِرفح  اَل  ِلَما  َوآَتى  ِللرَِّحِم،  َأْقَطَع  أَي َُّنا َكاَن  مَّ  مح اللهح َجاءَكح فَ َقْد  وا  َتْستَ ْفِتحح }ِإْن  هللاح  نْ َزَل 

{ ]األنفال:   [ 19اْلَفْتحح
 (: صحيح.221قال محقق كتاب التفسير )# 

 [ 25قَوْلُهُ تَعَالَى: }وَاتَّقُوا فِتْنَةً{ ]األنفال:  
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ْعتح َأْخرَباََن  س[* [ ]1042] - 11142 ثَ َنا َجرِيرح ْبنح َحازٍِم، قَاَل: مسَِ ، َحدَّ ِإْسَحاقح ْبنح ِإبْ َراِهيَم، َأْخرَباََن َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح َمْهِديٍّ
َنًة اَل تحِصيََبَّ الَّ  ا نَ َزَلْت َهِذِه اْْليَةح }َوات َّقحوا ِفت ْ ْم َخاصًَّة{ ]األنفال:  احلََْسَن، َعِن الزَُّبرْيِ ْبِن اْلَعوَّاِم، قَاَل: " َلمَّ وا ِمْنكح [ 25ِذيَن ظََلمح

َنةح؟ َحَّتَّ رَأَيْ َناَها "  اْْليََة، قَاَل: َوََنْنح يَ ْوَمِئٍذ محتَ َواِفرحوَن، قَاَل: َفَجَعْلتح أَتَ ْعَجبح  َنا، َما َهِذِه اْلِفت ْ َنٍة تحِصيب ح  ِمْن َهِذِه اْْليَِة: َأيُّ ِفت ْ
 (: صحيح لغيره، ورجاله ثقات رجال الشيخين. 1438# قال شعيب في تخريج المسند )

 [ 63وبِهِمْ{ ]األنفال:  قَوْلُهُ تَعَالَى: }لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُ 
11146 -  [1043[ قَاَل:    س[* [  َغْزَواَن،  ْبِن  فحَضْيِل  َعْن  ِغَياٍث،  اْبنح  َو  َوهح َحْفٍص  َعْن  َلْيَماَن،  سح ْبِن  آَدَم  ْبنح  دح  حمحَمَّ َأْخرَبين 

هللِا،   يف  أَلحِحبَُّك  ِإيّنِ  فَ َقاَل:  ِإْسَحاَق،  أَبحو  ِإلَْيِه  ِّن  }َلْو  َضمَّ اْْليَةح  َهِذِه  أحْنزَِلْت  ا  َلمَّ  " قَاَل:  هللِا،  َعْبِد  َعْن  اأْلَْحَوِص،  أَبحو  َثِّن  َحدَّ
يًعا َما أَلَّْفَت َبنْيَ ق حلحوهِبِْم{ ]األنفال:  َتَحابُّوَن يف هللِا " 63أَنْ َفْقَت َما يف اأْلَْرِض ُجَِ مح اْلمح  [ قَاَل: هح

 فيه ضعف. (: 230# قال محقق كتاب التفسير )
 [ 68قَوْلُهُ تَعَالَى: }لَوْلَا كِتَاب  مِنَ اهللِ سَبَقَ{ ]سورة: األنفال، آية رقم:  

ثَ َنا َعِليُّ بْ َأْخرَباََن  س[* [ ]1044]  -11147 ، َحدَّ ثَ َنا َعْبدح هللِا ْبنح َساملٍِ َف، َحدَّ ثَ َنا َعْبدح هللِا ْبنح يحوسح َلْيَماَن، َحدَّ نح الرَّبِيعح ْبنح سح
ْم فِ  كح يَما َأَخْذِتحْ َعَذاٌب َعِظيٌم{ ]األنفال: َأيب طَْلَحَة، َعْن ُمحَاِهٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف قَ ْوِلِه تَ َعاىَل: }َلْواَل ِكَتاٌب ِمَن هللِا َسَبَق َلَمسَّ

 «[ قَاَل: »َسبَ َقْت هَلحْم ِمَن هللِا الرَّمْحَةح قَ ْبَل َأْن يَ ْعَملحوا اِبْلَمْعِصَيةِ 68
 (: إسناده حسن.231# قال محقق كتاب التفسير )

 سُورَةُ التَّوْبَةِ   -   9

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 [ 40قَوْلُهُ تَعَالَى: }ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ{ ]التوبة:  
ثَ َنا َعْبدح  س[ َأْخرَباََن  [ ]1045]   -11155 ، َحدَّ هللِا ْبنح َداوحَد، قَاَل َسَلَمةح ْبنح ن حبَ ْيٍط: َأْخرَباََن ن حَعْيمح ْبنح َأيب ِهْنٍد، َنْصرح ْبنح َعِليٍّ

ا قحِبَض قَا وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّ ْم َأِمرٌي،  َلِت اأْلَْنَصارح: ِمنَّا َأِمرٌي َوِمْنكح َعْن ن حبَ ْيِط ْبِن َشرِيٍط، َعْن َساملِِ ْبِن عحبَ ْيٍد: َأنَّ َرسح
: " َمْن َلهح ِمْثلح َهِذِه الثَّاَلِث }ِإْذ َهحَا يف اْلغَاِر{ ]التوبة:   َو؟ 40[ َمْن َهحَا؟ }ِإْذ يَ قحولح ِلَصاِحِبِه{ ]التوبة:  40فَ َقاَل عحَمرح [ َمْن هح

يَلًة " [ َمْن َهحَا؟ ُثحَّ َبَسَط َيَدهح َواَبيَ عَ 40}اَل ََتَْزْن ِإنَّ هللَا َمَعَنا{ ]التوبة:   هح النَّاسح بِيَعًة َحَسَنًة ُجَِ
 (: صحيح.239# قال محقق كتاب التفسير )

 [ 108قَوْلُهُ تَعَالَى: }لَمَسْجِد  أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ{ ]التوبة:  
، َعْن َأيب الزِّاَنِد، َعْن َخارَِجَة ْبِن زَْيٍد، َأْخرَبين زََكِرايَّ ْبنح  س[* [ ]1046] - 11165 ْفَيانح ثَ َنا سح ثَ َنا اْبنح َأيب عحَمَر، َحدَّ ََيََْي، َحدَّ

وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم« ْقَوى َمْسِجدح َرسح َس َعَلى الت َّ  َعْن أَبِيِه، قَاَل: »اْلَمْسِجدح الَِّذي أحسِّ
 (: صحيح موقوف.249سير )# قال محقق كتاب التف
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 سُورَةُ يُونُسَ   -   10

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 [ 62قَوْلُهُ تَعَالَى: }أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اهللِ لَا خَوْف  عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ{ ]يونس:  
11171-   [1047[ عحَمَر،  َأْخرَباََن    س[* [  ْبنح  ْبنح َحْفصح  ِإبْ َراِهيمح  َوَأْخرَباََن  يَ ْعقحوَب،  َعْن  َساَبٍق،  ْبِن  َسِعيِد  ْبنح  دح  حمحَمَّ ثَ َنا  َحدَّ

َبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّ  ، َعْن َجْعَفٍر، َعْن َسِعيِد ْبِن جح ثَ َنا يَ ْعقحوبح ثَ َنا عحْثَمانح ْبنح زحفَ َر، َحدَّ َلْيِه َوَسلََّم  اٍس َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح عَ يَ ْعقحوَب، َحدَّ
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: َمْن َأْولَِياءح هللِا؟ قَاَل: »الَِّذيَن  ِئَل َرسح ِئَل َوقَاَل ِإبْ َراِهيمح: سح  ِإَذا رحءحوا ذحِكَر هللاح«سح

 (: حسن.255# قال محقق كتاب التفسير )
دح ْبنح فحَضْيٍل، َعْن أَبِيِه، َوعحَمارَةح ْبنح اْلَقْعَقاِع، َعْن َأيب  َواِصلح ْبنح  َأْخرَباََن    س[* [ ]1048]  -11172 َعْبِد اأْلَْعَلى، َأْخرَباََن حمحَمَّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ ِمَن اْلِعَباِد ِعَباًدا   َريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرسح مح اأْلَنْ زحْرَعَة، َعْن َأيب هح َهَداءح« ِقيَل: َمْن  يَ ْغِبطحهح ِبَياءح َوالشُّ
ْم نحورٌ  هح وهح ْم قَ ْوٌم ََتَابُّوا ِبرحوِح هللِا َعَلى َغرْيِ َأْمَواٍل َواَل أَْنَساٍب، وحجح وَل هللِا؟ قَاَل: »هح ْم اَي َرسح يَ ْعِّن َعَلى َمَناِبَر ِمْن نحوٍر، اَل   -  هح

ََيَْزنحوَن   َواَل   ، النَّاسح َخاَف  ِإْن  ََيَْزنحونَ خَيَافحوَن  ْم  هح َواَل  َعَلْيِهْم  َخْوٌف  اَل  هللِا  َأْولَِياَء  ِإنَّ  }َأاَل  اْْليََة  َهِذِه  َتاَل  ُثحَّ   » النَّاسح َحِزَن  { ِإْن 
 [ 62]يونس: 

 (: صحيح.256# قال محقق كتاب التفسير )
 سُورَةُ هُودٍ   -   11

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 [ 17تَعَالَى: }وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ{ ]هود:  قَوْلُهُ  
َبرْيٍ، َعْن  َأْخرَباََن  س[* [ ]1049]  -11177 ْعَبَة، َعْن َأيب ِبْشٍر، َعْن َسِعيِد ْبِن جح ثَ َنا َخاِلٌد، َعْن شح دح ْبنح َعْبِد اأْلَْعَلى، َحدَّ حمحَمَّ

وِديٌّ، َأْو َنْصَراينٌّ َأيب محوَسى، قَاَل:   ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَل َيْسَمعح يب َأَحٌد ِمْن أحمَّيِت، َأْو يَ هح ، ُثحَّ اَل ي حْؤِمنح يب ِإالَّ قَاَل َرسح
 َدَخَل النَّاَر« 

النقطاعه، سعيد بن جبير لم يسمع أبا موسى (: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف  19536# قال شعيب في تخريج المسند )
 . األشعري 

 [ 75قَوْلُهُ تَعَالَى: }مُنِيب { ]هود:  
ثَ َنا َماِلكح ْبنح ِمْغَوٍل، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ب حَرْيَدَة، عَ َأْخرَباََن    س[* [ ]1050]   -11180 ثَ َنا خَمَْلٌد، َحدَّ ٍد، َحدَّ ْن  َعْبدح احْلَِميِد ْبنح حمحَمَّ

ٌل يَ ْقَرأح، َوآَخرح يَ  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فََأْدَخَلهح اْلَمْسِجَد َورَجح ْقِبَلَة فَ َلِقيتحهح أَبِيِه، قَاَل: َلِقَيهح َرسح َلَة اْلمح ْدعحو، قَاَل: ُثحَّ َخَرَج اللَّي ْ
َصْوًَت   َفَسِمْعَنا   ، اْلَمْسِجدح َأَضاَء  َوَقْد  بَِيِدي،  محْؤِمٌن  فََأَخَذ  َبْل  محِنيٌب،  محْؤِمٌن  َبْل  »اَل،  قَاَل:  محَرائًِيا؟  أَت حَراهح  هللِا،  وَل  َرسح اَي   : فَ قحْلتح

 محِنيٌب« 
 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.  (:22952# قال شعيب في تخريج المسند )
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 سُورَةُ يُوسُفَ   -   12

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 [ 110قَوْلُهُ تَعَالَى: }حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ{ ]يوسف:  
ْلثحوِم ْبِن َجرْبٍ، َعْن    س[* [ ]1051]  - 11193 ثَ َنا َأيب، َعْن كح َسِعيِد َأْخرَباََن ِإْسَحاقح ْبنح ِإبْ َراِهيَم، َأْخرَباََن َوْهبح ْبنح َجرِيٍر، َحدَّ

اْبِن   َعِن  َبرْيٍ،  جح ]يوسف:  ْبِن  ِذبحوا{  َقْد كح َأهنَّحْم  َوظَنُّوا  لح  الرُّسح اْستَ ْيَأَس  ِإَذا  }َحَّتَّ  قَ َرَأ  أَنَّهح  »ِإَذا  110َعبَّاٍس،  قَاَل:  َخِفيَفًة،   ،]
ْم« َل َكَذبحوهح ْم َأنَّ الرُّسح لح ِمْن ِإميَاِن قَ ْوِمِهْم، َوَظنَّ قَ ْومحهح  اْستَ ْيَأَس الرُّسح

 (: حسن.277# قال محقق كتاب التفسير )
 سُورَةُ الرَّعْدِ   -   13

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 [ 13قَوْلُهُ تَعَالَى: }وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ{ ]الرعد:  
11195-  [1052[ َسا  س[* [  َأيب  ْبنح  َعِليُّ  َثِّن  َحدَّ قَاَل:  اِب،  اْلَوهَّ َعْبِد  ْبنح  هللِا  َعْبدح  ثَ َنا  َحدَّ َمْنصحوٍر،  ْبنح  َعْمرحو  رََة، َأْخرَباََن 

َناينُّ، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: بَ َعَث النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َمرَّةً  ثَ َنا ََثِبٌت اْلب ح ٍل ِمْن فَ َراِعَنِة اْلَعَرِب: َأِن اْدعحهح   َحدَّ اًل ِإىَل رَجح رَجح
َرسح  فَ َقاَل  فََأََتهح  قَاَل:  فَاْدعحهح«  ِإلَْيِه  »اْذَهْب  قَاَل:  َذِلَك،  ِمْن  َأْعََّت  ِإنَّهح  هللِا،  وَل  َرسح اَي  قَاَل:  َوَسلََّم:  َل،  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح 

َو؟ فَ َرَجَع ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاح »َيْدعحوَك«، قَاَل: َأَرسح  َو؟ َأِمْن َنحَاٍس هح َو؟ َأْم ِمْن ِفضٍَّة هح  َعَلْيِه َوَسلََّم ولح هللِا؟ َوَما هللاح؟ َأِمْن َذَهٍب هح
هللاح  َصلَّى  َوَأْخرَبَ النَِّبَّ  َذِلَك،  ِمْن  َأْعََّت  أَنَّهح  َأْخرَبْتحَك  َقْد  هللِا،  وَل  َرسح اَي  فَاْدعحهح«  فَ َقاَل:  ِإلَْيِه  »فَاْرِجْع  قَاَل:  مبَا قَاَل،  َوَسلََّم  َعَلْيِه   

عحهح«  ِه َوَسلََّم فََأْخرَبَهح، فَ َقاَل: »اْرِجْع ِإلَْيِه فَادْ فَ َرَجَع فََأَعاَد َعَلْيِه اْلَمَقاَلَة اأْلحوىَل، فَ َردَّ َعَلْيِه ِمْثَل اجْلََواِب، فَأََتى النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَليْ 
َما ِإْذ بَ َعَث هللاح َسَحابًَة ِحَياَل رَْأِسِه، فَ رَ  نَ هح َنَما َهحَا َيرَتَاَجَعاِن اْلَكاَلَم بَ ي ْ َها َصاِعَقٌة َفَذَهَبْت ِبَقْحِف فَ َرَجَع ِإلَْيِه، فَ بَ ي ْ َعَدْت َوَوقَ َعْت ِمن ْ

َو َشِديدح اْلِمَحاِل{ ]الرعد: رَْأِسِه، َوأَنْ َزَل هللاح َعزَّ َوَجلَّ }َوي حْرِسلح الصََّواِعَق ف َ  ْم َيحَاِدلحوَن يف هللِا َوهح  [ 13يحِصيبح هِبَا َمْن َيَشاءح َوهح
 (: حسن.279# قال محقق كتاب التفسير )

 سُورَةُ إِبْرَاهِيمَ   -   14

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 [ 27لِ الثَّابِتِ{ ]إبراهيم:  قَوْلُهُ تَعَالَى: }يُثَبِّتُ اهللَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْ 
، َعْن َسعِ َأْخرَباََن    س[* [ ]1053]   -11201 ثَ َنا ََيََْي ْبنح َأيب بحَكرْيٍ، َأْخرَباََن َشرِيٌك، َعْن َساملٍِ يِد  اْلَقاِسمح ْبنح زََكِرايَّ ْبِن ِديَناٍر، َحدَّ

َبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس يف قَ ْولِِه:   نْ َيا{ ]إبراهيم: ْبِن جح َخاطََبِة 27}ي حثَ بِّتح هللاح الَِّذيَن آَمنحوا اِبْلَقْوِل الثَّاِبِت يف احْلََياِة الدُّ [ قَاَل: " اْلمح
 يف اْلَقرْبِ: َمْن رَبَُّك؟ َوَما ِدينحَك؟ َوَمْن نَِبيَُّك؟، َويف اْْلِخَرِة ِمْثلح َذِلَك " 

 (: صحيح.285# قال محقق كتاب التفسير )
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 [ 28قَوْلُهُ تَعَالَى: }وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ{ ]إبراهيم:  
ْعَبةح، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن َأيب بَ زََّة، َعْن َأيب الطَُّفْيلِ َأْخرَباََن    س[* [ ]1054]   -11203 ثَ َنا شح ٌد، َحدَّ ثَ َنا حمحَمَّ اٍر، َحدَّ دح ْبنح َبشَّ ، حمحَمَّ

َع   ْفًرا وَ مسَِ لحوا نِْعَمَة هللِا كح ْم َداَر اْلبَ َواِر َجَهنََّم َيْصَلْوهَنَا{ َعِليًّا َرِضَي هللاح َعْنهح، َوَسأََلهح اْبنح اْلَكوَّاِء َعْن َهِذِه اْْليَِة }الَِّذيَن َبدَّ َأَحلُّوا قَ ْوَمهح
فَّارح ق حَرْيٍش يَ ْوَم َبْدٍر« 29]إبراهيم:   ْم كح  [ قَاَل: »هح

 (: إسناده صحيح. 287حقق كتاب التفسير )# قال م
 سُورَةُ الْحِجْرِ   -   15

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
ثَ َنا َحاِِتح ْبنح    س[* [ ]1055]  -11207 ، َحدَّ دح ْبنح َعبَّاٍد اْلَمكِّيُّ َثِّن حمحَمَّ ثَ َنا َأْخرَبين عحْثَمانح ْبنح َعْبِد هللِا، قَاَل: َحدَّ ِإمْسَاِعيَل، َحدَّ

نَّا ِعْنَد َجاِبٍر َفذََكَر   اٌم، َعْن يَزِيَد ْبِن صحَهْيٍب اْلَفِقرِي، قَاَل: كح َو َبسَّ ولح هللِا َصلَّى هللاح  أَبحو احلََْسِن الصَّرْييفُّ َوهح اخْلََوارَِج قَاَل: قَاَل َرسح
ْرِك فَ يَ قح َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ اَنًسا ِمْن أحمَّيِت ي حعَ  ْم َأْهلح الشِّ حهح ونحوا، ُثحَّ ي حَعريِّ ونحوَن يف النَّاِر َما َشاَء هللاح َأْن َيكح نحوهِبِْم، فَ َيكح بحوَن ِبذح ولحوَن ذَّ

يح  َأْن  هللاح  يحرِيدح  ِلَما  ْم،  نَ َفَعكح ْم  َوِإمْيَاِنكح ْم  َتْصِديِقكح ِمْن  ِفيِه  َاِلفحواَن  َتح تحْم  ن ْ َما كح نَ َرى  َما  َقى هَلحْم:  يَ ب ْ َفَما  احلَْْسَرِة،  ِمَن  ْرِك  الشِّ َأْهَل  ِرَي 
}رحمَبَا يَ َودُّ  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َهِذِه اْْليََة  الَِّذيَن َكَفرحوا َلْو َكانحوا محْسِلِمنَي{ ]احلجر:    محَوِحٌد ِإالَّ َأْخَرَجهح هللاح " ُثحَّ َتاَل َرسح

2 ] 
 (: صحيح بشواهده. 291فسير )# قال محقق كتاب الت 

 سُورَةُ النَّحْلِ   -   16

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
11214-   [1056[ ْبِن  َأْخرَباََن    س[* [  وَِكيِع  َعْن  َعطَاٍء،  ْبِن  يَ ْعَلى  َعْن  ْعَبَة،  شح َعْن   ، َعِديٍّ َأيب  اْبنح  ثَ َنا  َحدَّ َحِكيٍم،  ْبنح  ََيََْي 

ٍس، َعْن   ْؤِمِن َمَثلح  عحدح ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمَثلح اْلمح ، قَاَل: قَاَل َرسح ِه َأيب َرزِيٍن اْلعحَقْيِليِّ لح ِإالَّ طَيًِّبا،  َعمِّ النِّْحَلِة، اَل َتَْكح
 َواَل َتَضعح ِإالَّ طَيًِّبا« 

 (: صحيح لغيره. 298# قال محقق كتاب التفسير )
 سُورَةُ الْإِسْرَاءِ   -   17

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
ثَ َنا ِهاَلٌل،  َأْخرَباََن    س[*[ ]1057]   -11219 ثَ َنا ََثِبٌت، قَاَل: َحدَّ ْعَماِن، َحدَّ ثَ َنا أَبحو الن ُّ َلْيَمانح ْبنح َسْيٍف، قَاَل: َحدَّ أَبحو َداوحَد سح

ْم مبَِ   َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: ثَ هح َلِتِه َفَحدَّ ِسريِِه " أحْسِرَي اِبلنَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل بَ ْيِت اْلَمْقِدِس، ُثحَّ َجاَء ِمْن لَي ْ
فَّارًا، وا كح ًدا، فَاْرَتدُّ قح حمحَمَّ ْم َمَع َأيب َجْهٍل "  َوِبَعاَلَمِة بَ ْيِت اْلَمْقِدِس َوِبِعريِِهْم، فَ َقاَل اَنٌس: ََنْنح اَل نحَصدِّ  َفَضَرَب هللاح َأْعَناقَ هح

 (: حسن.303# قال محقق كتاب التفسير )
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ْعتح َعْوفًا، َعْن زح   س[*[ ]1058]   -11221 َلْيَماَن، قَاَل: مسَِ دح ْبنح َعْبِد اأْلَْعَلى، يف َحِديِثِه، َعْن محْعَتِمِر ْبِن سح رَارََة، أْخرَباََن حمحَمَّ
َأصْ  ُثحَّ  يب،  أحْسِرَي  َلةح  لَي ْ ا َكاَن  »َلمَّ َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  َرسح قَاَل  َعبَّاٍس،  اْبِن  أبَِْمِري  َعِن  »َقطَْعتح  قَاَل:  َة«  مبَكَّ َبْحتح 

َفجَ  َجْهٍل«  أَبحو  هللِا  وُّ  َعدح يب  َفَمرَّ  َحزِيًنا،  محْعَتزاًِل  »فَ َقَعْدتح  قَاَل:  يبَّ«  محَكذِّ النَّاَس  َأنَّ  َلهح َوَعَرْفتح  فَ َقاَل  ِإلَْيِه  َجَلَس  َحَّتَّ  اَء 
قَ  َشْيٍء؟  ِمْن  َهْل َكاَن  ْستَ ْهِزِئ:  بَ ْيِت َكاْلمح »ِإىَل  قَاَل:  أَْيَن؟  ِإىَل  قَاَل:  َلَة«  اللَّي ْ يب  أحْسِرَي  »ِإيّنِ  قَاَل:  َو؟  هح َما  قَاَل:  »نَ َعْم«  اَل: 

بحهح خَمَاَفَة أَ  ِراَن؟ قَاَل: »نَ َعْم« قَاَل: فَ َلْم يحرِِه أَنَّهح يحَكذِّ ِديَث ِإْن َدَعا َلهح قَ ْوَمهح، قَاَل:  ْن ََيَْحَد احلَْ اْلَمْقِدِس« قَاَل: ُثحَّ َأْصَبْحَت َبنْيَ َأْظهح
، َهلح  ْم؟ قَاَل: »نَ َعْم« قَاَل أَبحو َجْهٍل: َمْعَشَر َبِّن َكْعِب ْبِن لحَؤيٍّ ث حهح ، َفَجاءحوا ِإْن َدَعْوتح ِإلَْيَك قَ ْوَمَك َأَتحَدِّ مَّ، فَ تَ نَ فََّضِت اْلَمَجاِلسح

ْث قَ وْ  َلَة« قَالحوا: ِإىَل  َحَّتَّ َجَلسحوا ِإلَْيِهَما، قَاَل: َحدِّ ثْ َتِّن، قَاَل َرسحولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإيّنِ أحْسِرَي يب اللَّي ْ َمَك َما َحدَّ
ِراَن؟ قَاَل: »نَ َعْم« َفِمْن َبنْيِ   ٍق، َوِمْن َبنْيِ َواِضٍع َيَدهح َعَلى محَصدَّ أَْيَن؟ قَاَل: »ِإىَل بَ ْيِت اْلَمْقِدِس« قَاَل: قَالحوا: ُثحَّ َأْصَبْحَت َبنْيَ َأْظهح

َعَت لََنا رَْأِسِه محْستَ ْعِجًبا ِلْلَكِذِب، قَاَل: َويف اْلَقْوِم َمْن َسافَ َر ِإىَل َذِلَك اْلبَ َلِد، َورََأى اْلَمْسِجَد، قَاَل: قَ  الحوا: َهْل َتْسَتِطيعح َأْن تَ ن ْ
ولح هللِا َصلَّى هللاح  ْعِت« قَاَل:    اْلَمْسِجَد؟ فَ َقاَل َرسح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َفَذَهْبتح أَنْ َعتح هَلحْم، َفَما زِْلتح أَنْ َعتح َحَّتَّ اْلتَ َبَس َعَليَّ بَ ْعضح الن َّ

َهَذا َمَع  َوَقْد َكاَن  قَاَل:  ِإلَْيِه«  أَْنظحرح  َوَأاَن  اْلَمْسِجَد  »فَ نَ َعتُّ  قَاَل:  وحِضَع«  َحَّتَّ  اِبْلَمْسِجِد  قَاَل َحِديٌث    »َفِجيَء  أَْيًضا،  فَ َنِسيتحهح 
ْعتح فَ َقْد َأَصابَ   اْلَقْومح: َأمَّا الن َّ

 (: إسناده صحيح على شرط الشيخين.2819# قال شعيب في تخريج المسند )

 [ 59قَوْلُهُ تَعَالَى: }وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ{ ]اإلسراء:  
ثَ َنا َجرِيٌر، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َجْعَفِر ْبِن ِإاَيٍس، َعْن َأْخرَباََن    س[* [ ]1059]   -11226 ، َحدَّ ثَ َنا ِإْسَحاقح زََكِرايَّ ْبنح ََيََْي، َحدَّ

َعَلْيهِ  هللاح  َصلَّى  وَل هللِا  َرسح َة  َمكَّ َأْهلح  َسَأَل  قَاَل:  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  َبرْيٍ،  جح ْبِن  َي َسِعيِد  ي حَنحِّ َوَأْن  َذَهًبا،  الصََّفا  هَلحمح  ََيَْعَل  َأْن  َوَسلََّم   
ْم َما َسأَلحوا، فَِإْن َكَفرحوا أحْهلِ  َناهح مح اجْلَِباَل فَ يَ ْزَدرِعحوا، قَاَل هللاح َعزَّ َوَجلَّ: »ِإْن ِشْئَت آتَ ي ْ هح ْم، َوِإْن ِشْئَت َعن ْ َلهح وا َكَما أحْهِلَك َمْن قَ ب ْ كح

َأنْ َنْسَتْأين   َمنَ َعَنا  }َوَما  اْْليََة  َهِذِه  هللاح  فَأَنْ َزَل  هِبِْم«  َأْسَتْأين  »َبْل  فَ َقاَل:  ْم«  هح ِمن ْ نَ ْنِتجح  َلَعلََّنا  هِبَا هِبِْم  َب  َأْن َكذَّ ِإالَّ  اِبْْلاَيِت  ن حْرِسَل   
َنا َثَحوَد النَّاَقَة محْبِصَرًة{ ]اإلسراء:    [ 59اأْلَوَّلحوَن َوآتَ ي ْ

 إسناده صحيح على شرط الشيخين. (:2333ي تخريج المسند )# قال شعيب ف 
 [ 79قَوْلُهُ تَعَالَى: }عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا{ ]اإلسراء:  

11230-   [1060[ َعْن    س[* [  ْعَبةح،  شح ثَ َنا  َحدَّ َخاِلٌد،  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َمْسعحوٍد،  ْبنح  ِإمْسَاِعيلح  : َأْخرَباََن  يَ قحولح َعهح  مسَِ ِإْسَحاَق،  َأيب 
: " َيحَْمعح النَّاسح يف َصِعيٍد َواَل َتَكلَّمح نَ ْفٌس، فَ  َذيْ َفَة، يَ قحولح ْعتح حح : مسَِ ْعتح ِصَلَة ْبَن زحفَ َر، يَ قحولح ٌد َصلَّى هللاح َعَلْيِه مسَِ َأوَّلح َمْدعحوٍّ حمحَمَّ

َوَسْعَدْيكَ  ْيَك  »لَب َّ  : فَ يَ قحولح َوِبَك َوَسلََّم،  َعْبِدَك،  َواْبنح  َك  َوَعْبدح َهَدْيَت،  َمْن  َواْلَمْهِديُّ  ِإلَْيَك،  لَْيَس  رُّ  َوالشَّ َيَدْيَك،  يف  َواخْلَرْيح   ،
وًدا{ ]اإلسراء:  َعَثَك رَ َوِإلَْيَك، َواَل َمْلَجَأ َواَل َمْنَجى ِمْنَك ِإالَّ ِإلَْيَك، تَ َبارَْكَت َوتَ َعالَْيَت« فَ َهَذا قَ ْولحهح: }َعَسى َأْن يَ ب ْ  بَُّك َمَقاًما حَمْمح

79 ] 
 (: صحيح.314# قال محقق كتاب التفسير )
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ْعتح َأْخرَباََن    س[* [ ]1061]  -11232 َهْيٍل، قَاَل: مسَِ ْعَبةح، َعْن َسَلَمَة ْبِن كح ثَ َنا شح دح ْبنح َجْعَفٍر، َحدَّ ثَ َنا حمحَمَّ اٍر، َحدَّ دح ْبنح َبشَّ  حمحَمَّ
ِس، ُثحَّ ِإبْ َراِهيَم ُثحَّ يَ قحومح نَبِ َأاَب   ْم َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم رَاِبًعا، َفاَل َيْشَفعح الزَّْعَراِء، قَاَل َعْبدح هللِا: »َأوَّلح َشاِفٍع يَ ْوَم اْلِقَياَمِة رحوحح اْلقحدح يُّكح

ودح الَِّذي  هح اْلَمْحمح َو َوْعدح  َوَعَدهح«َأَحٌد مبِْثِل َشَفاَعِتِه، َوهح
 (: صحيح.316# قال محقق كتاب التفسير )

 سُورَةُ الْكَهْفِ   - 18

 [ 60قَوْلُهُ تَعَالَى: }قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلَغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ{ ]الكهف:  
ثَ َنا َمْسَلَمةح ْبنح َعْلَقَمَة، َعْن َداوحَد بْ س[ َأْخرَباََن  [ ]1062]  - 11243 ٍد، َحدَّ ثَ َنا الصَّْلتح ْبنح حمحَمَّ ْسَتِمرِّ، َحدَّ ِن  ِإبْ َراِهيمح ْبنح اْلمح

َخِطيبً  محوَسى  قَاَم   " قَاَل:  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  َبرْيٍ،  جح ْبِن  َسِعيِد  َعْن  عحبَ ْيٍد،  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعْن  ِهْنٍد،  يف َأيب  يف ا  فَأَبْ َلَغ  ِإْسَرائِيَل،  َبِّن   
َث نَ ْفسَ  هح ِمْن َذِلَك، قَاَل َلهح: اَي محوَسى، ِإنَّ اخْلحْطَبِة، فَ َعَرَض يف نَ ْفِسِه َأنَّ َأَحًدا مَلْ ي حْؤَت ِمَن اْلِعْلِم َما أحوِتَ، َوَعِلَم هللاح الَِّذي َحدَّ

تحهح ِمَن اْلِعْلِم مَ  َتهح ِمْن ِعَباِدي ِمْن آتَ ي ْ ِل الَِّذي آتَ ي ْ ، ِمْن ِعَباِدَك؟ قَاَل: نَ َعْم، قَاَل: فَاْدلحْلِّن َعَلى َهَذا الرَّجح  ا مَلْ أحوِتَك، قَاَل: َأْي َربِّ
 أَبْ َرحح َحَّتَّ أَبْ َلَغ َُمَْمَع اْلَبْحَرْيِن َأْو : }اَل ِمَن اْلِعْلِم َما مَلْ ت حْؤِتِّن َحَّتَّ أَتَ َعلََّم ِمْنهح، قَاَل: َيْدلحكح َعَلْيِه بَ ْعضح زَاِدَك، قَاَل ِلَفَتاهح يحوَشعَ 

]الكهف:   قحًبا{  حح ا 60َأْمِضَي  فَ َلمَّ َواْلَغَداِة،  اْلِعَشاِء  ِعْنَد  ِمْنهح  يحِصيَباِن  وََكااَن  يف زِْنِبيٍل،  َلٌَّح  ِمح وٌت  حح تَ َزوََّد  وََكاَن ِمَّا  ِإىَل   [  انْ تَ َهَيا 
َقَلَب َبْحِر، َوَضَع فَ َتاهح اْلِمْكَتَل َعَلى َساِحِل اْلَبْحِر، فََأَصاَب احْلحوتح ثَ َرى اْلَبْحِر، فَ َتَحرََّك يف اْلِمْكَتِل ف َ الصَّْخَرِة ِعْنَد َساِحِل الْ 

ِمْن   َلِقيَنا  َلَقْد  َغَداَءاَن  }آتَِنا  قَاَل:  اْلَغَداةح،  َحَضَر  َجاَوزَا  ا  فَ َلمَّ اْلَبْحِر،  يف  َواْنَسَرَب  ]الكهف:  اْلِمْكَتَل  َنَصًبا{  َهَذا  [  62َسَفِراَن 
ََذ َسِبيَلهح يف اْلَبْحِر  ذََكَر اْلَفََّت قَاَل: }َأرَأَْيَت ِإْذ َأَويْ َنا ِإىَل الصَّْخَرِة فَِإيّنِ َنِسيتح احْلحوَت َوَما أَْنَسانِيهح ِإالَّ الشَّ  َرهح، َواَتَّ ْيطَانح َأْن َأذْكح

نَّا نَ ْبغِ [ َفذََكَر محوسَ 63َعَجًبا{ ]الكهف:   اَلمح َما َكاَن عحِهَد ِإلَْيِه: أَنَّهح َيْدلحكح َعَلْيِه بَ ْعضح زَاِدَك، فَ َقاَل: }َذِلَك َما كح { ى َعَلْيِه السَّ
]الكهف:  64]الكهف:   َقَصًصا{  آََثِرَِهَا  َعَلى  ا  }فَاْرَتدَّ َنا،  َحاَجت ح َهِذِه  ِإىَل 64[  انْ تَ َهَيا  َحَّتَّ  آََثَرَهحَا  يَ قحصَّاِن  الَّيِت [  الصَّْخَرِة   

اَلمح أَثَ َر احْلحوِت، فََأَخَذا ِإثْ َر احْلحوِت مَيِْشَيا ِن َعَلى اْلَماِء َحَّتَّ انْ تَ َهَيا ِإىَل َجزِيَرٍة  فَ َعَل ِفيَها احْلحوتح َما فَ َعَل، َوأَْبَصَر محوَسى َعَلْيِه السَّ
انَّ ِعْلًما قَاَل َلهح محوَسى: َهْل أَتَِّبعحَك َعَلى َأْن ِمْن َجَزائِِر اْلَبْحِر، }فَ َوَجَدا َعْبًدا ِمْن ِعَبادِ  َناهح َرمْحًَة ِمْن ِعْنَداَن َوَعلَّْمَناهح ِمْن َلدح اَن آتَ ي ْ

بِ  ْط  َتِح مَلْ  َما  َعَلى  َتْصرِبح  وََكْيَف  َصرْبًا  َمِعَي  َتْسَتِطيَع  َلْن  ِإنََّك  قَاَل:  عحلِّْمَت رحْشًدا  ِمَّا  ربًْ ت حَعلَِّمِن  خح ]الكهف:  ِه  قَ ْوِلِه:  66ا{  ِإىَل   ]
ِفيَنِة َخَرقَ َها{ 70}َحَّتَّ أحْحِدَث َلَك ِمْنهح ِذْكًرا{ ]الكهف:   وَن َأاَن أحْحِدثح َلَك َذِلَك، }فَاْنطََلَقا َحَّتَّ ِإَذا رَِكَبا يف السَّ [ َأْي َحَّتَّ َأكح

َلِقَيا71]الكهف:   ِإَذا  َحَّتَّ  }فَاْنطََلَقا  قَ ْوِلِه:  ِإىَل  ]الكهف:    [  ِإىَل  74غحاَلًما{  فَ َعِهَد  يَ ْلَعبحوَن،  ِغْلَماٌن  اْلَبْحِر  َساِحِل  َعَلى   ]
َأقح  َأمَلْ  نحْكًرا قَاَل:  ًئا  َشي ْ َلَقْد ِجْئَت  نَ ْفٍس  ِبَغرْيِ  زَِكيًَّة  نَ ْفًسا  َأقَ تَ ْلَت  }قَاَل:  فَ َقتَ َلهح،  َصربًْ َأْصَبِحِهْم  َمِعَي  َتْسَتِطيَع  َلْن  ِإنََّك  ا{ ْل َلَك 

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: " فَاْسَتْحََي ِعْنَد َذِلَك َنِبُّ هللِا محو 74]الكهف:   َسى َصلَّى هللاح َعَلْيِه  [ قَاَل اْبنح َعبَّاٍس: فَ َقاَل َرسح
يّنِ عحْذرًا فَاْنطََلَقا َحَّتَّ ِإَذا أَتَ َيا َأْهَل قَ ْريٍَة اْسَتْطَعَما    َوَسلََّم فَ َقاَل: }ِإْن َسأَْلتحَك، َعْن َشْيٍء بَ ْعَدَها َفاَل تحَصاِحْبِّن َقْد بَ َلْغتَ  ِمْن َلدح

َقضَّ فَأَقَاَمهح{ ]الكهف:   ِطْع [ قَ َرَأ ِإىَل }َسأحنَ بِّئحَك بَِتْأِويِل َما مَلْ َتْستَ 76َأْهَلَها فَأَبَ ْوا َأْن يحَضيِّفحوَهحَا فَ َوَجَدا ِفيَها ِجَدارًا يحرِيدح َأْن يَ ن ْ
بَ َها{ ]الكهف:   ِفيَنةح َفَكاَنْت ِلَمَساِكنَي يَ ْعَملحوَن يف اْلَبْحِر فََأرَْدتح َأْن َأِعي ْ ْم َمِلٌك  78َعَلْيِه َصرْبًا َأمَّا السَّ [ قَ َرَأ ِإىَل }وََكاَن َورَاَءهح

لَّ َسِفيَنٍة َغْصًبا{ ]الكهف:  ذح كح لَّ 79َيَْخح ذح كح : َيَْخح بَ َها{ ]الكهف: [ َويف ِقَراَءِة أحيبٍَّ [  79 َسِفيَنٍة َصاحِلٍَة َغْصًبا }فََأَرْدتح َأْن َأِعي ْ
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الْ  }َوَأمَّا  هَلحْم،  َوبَِقَيْت  هِبَا،  َوانْ َتِفعحوا  رَقَ عحوَها  اْلَمِلَك  فَِإَذا َجاَوزحوا   ، اْلَمِلكح َذَها  َيَْخح اَل  ]الكهف:  َحَّتَّ  محْؤِمَننِي{  أَبَ َواهح  َفَكاَن  غحاَلمح 
َقارَهح يف اْلَبْحِر، فَ َقاَل: َتْدِري 82ِإىَل }َذِلَك ََتِْويلح َما مَلْ َتْسِطْع َعَلْيِه َصرْبًا{ ]الكهف:    [ قَ َرأَ 80 [ َفَجاَء طَائٌِر َفَجَعَل يَ ْغِمسح ِمن ْ

َما الَِّذي تَ ْعَلَما كح : َما ِعْلمح ؟ قَاَل: اَل، قَاَل: فَِإنَّ َهَذا يَ قحولح يِع َما يَ قحولح َهَذا الطَّائِرح َقاِري ِمْن ُجَِ ِن يف ِعْلِم هللِا ِإالَّ ِمْثلح َما أَنْ قحصح مبِن ْ
 َهَذا اْلَبْحِر " 

 (.2267( و )122( و )78( و )74انظر صحيح البخاري برقم ) #

 سُورَةُ مَرْيَمَ   -   19

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 [ 39{ ]مريم:  قَوْلُهُ تَعَالَى: }وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ 
11255-  [1063[ َريْ َرَة  س[ َأْخرَباََن  [  هح َأيب  َعْن  َصاِلٍح،  َأيب  َعْن  اأْلَْعَمِش،  َعِن  َأْسَباٌط،  ثَ َنا  َحدَّ ٍد،  حمحَمَّ ْبِن  عحبَ ْيِد  ْبنح  دح  حمحَمَّ

اْْليَِة   َهِذِه  يف  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  النَِّبِّ  ]مرمي:  َعِن  احلَْْسَرِة{  يَ ْوَم  ْم  فَ َيْشَرئِبُّوَن 39}َوأَْنِذْرهح اجْلَنَِّة،  َأْهَل  اَي  ي حَناِدي:   " قَاَل:   ]
: َهْل تَ ْعرِفحوَن اْلَمْوَت؟ فَ يَ قح  َقالح اِبْلَمْوِت يف صحورَِة    ولحوَن: نَ َعْم، فَ يحَجاءح فَ يَ ْنظحرحوَن، َوي حَناِدي: اَي َأْهَل النَّاِر، فَ َيْشَرئِبُّوَن فَ يَ ْنظحرحوَن، فَ ي ح

لحوٌد َواَل َمْوَت، َوي ح  ، قَاَل: اَي َأْهَل اجْلَنَِّة، خح مح فَ يحْذَبحح َقدَّ ، فَ ي ح : َهَذا اْلَمْوتح َقالح لحوٌد اَل َمْوَت  َكْبٍش َأْمَلَح، فَ ي ح : اَي َأْهَل النَّاِر، خح َقالح
ْم يَ ْوَم احلَْْسَرِة ِإذْ  { ]مرمي:  " قَاَل ُثحَّ قَ َرَأ }َوأَْنِذْرهح  [ 39 قحِضَي اأْلَْمرح

 (: صحيح.337# قال محقق كتاب التفسير )
 [ 52قَوْلُهُ تَعَالَى: }وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا{ ]مريم:  

ثَ َنا مَحَّادح ْبنح َسَلَمَة، َعْن عحبَ ْيدح هللِا ْبنح َفَضاَلَة ْبِن ِإبْ َراِهيَم، َأْخرَباََن محوَسى ْبنح ِإمْسَاِعيَل،  َأْخرَباََن    س[* [ ]1064] -11256 َحدَّ
فَ َقالَ  محوَسى،  آَدمح  َلِقَي   " قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن  ٍب  ْندح جح َعْن  احلََْسِن،  َعِن  َْيٍد،  الَِّذي   محح أَْنَت  آَدمح،  اَي  محوَسى: 

َتهح، َونَ َفَخ ِفيَك ِمْن رحوِحِه، قَاَل آَدمح: اَي محوَسى، أَْنَت الَِّذي اْصطََفاَك هللاح َخَلَقَك هللاح بَِيِدِه، َوَأْسَجَد َلَك َماَلِئَكَتهح،   َوَأْسَكَنَك َجن َّ
النَِّبُّ   قَاَل   " ؟  الذِّْكرح َأِم  َأْقَدمح  فََأاَن  جنَِيًّا،  َوقَ رََّبَك  وََكلََّمَك  ْورَاَة،  الت َّ َوآََتَك  َعَلْيهِ ِبِرَسااَلتِِه،  هللاح  محوَسى،   َصلَّى  آَدمح  »َفَحجَّ  َوَسلََّم: 

 َفَحجَّ آَدمح محوَسى« 
 هذا الحديث له إسنادان: األول صحيح على شرط مسلم. (:9990# قال شعيب في تخريج المسند )

 سُورَةُ طه   -   20

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
ْعَبَة، َعْن َأيب ِإْسَحاَق، َعِن اْبِن َحْزٍن، قَاَل: افْ َتَخَر  ِإمْسَاِعيلح ْبنح  َأْخرَباََن    س[*[ ]1065]   -11262 َمْسعحوٍد، َعْن َخاِلٍد، َعْن شح

وَ  اَلمح َوهح ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »بحِعَث محوَسى َعَلْيِه السَّ اِة، فَ َقاَل َرسح ِبِل َوالشَّ اَلمح رَاِعي َغَنٍم، َوبحِعَث َداوحدح    َأْهلح اإْلِ َعَلْيِه السَّ
َو رَاِعي َغَنٍم، َوبحِعْثتح َأاَن َأْرَعى َغَنًما أِلَْهِلي أبَِْجَياَد«   َوهح
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ْعَبةح، قَاَل: ق حْلتح أِلَيب ِإْسَحاَق: َنْصرح بْ  ، قَاَل: شح اٍر قَاَل: يَ ْعِّن اْبَن َعِديٍّ دح ْبنح َبشَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه  نح َحْزٍن " َأْدَرَك َأْخرَباََن حمحَمَّ
 َوَسلََّم؟ قَاَل: نَ َعْم " 

 (: صحيح إلى ابن حزن.344# قال محقق كتاب التفسير )
 [ 40قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: }وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا{ ]طه:  

 حَدِيثُ الْفُتُونِ 
ثَ َنا اْلَقاِسمح ْبنح أَ َأْخرَباََن    س[* [ ]1066]  -11263 ثَ َنا يَزِيدح ْبنح َهارحوَن، َأْخرَباََن َأْصَبغح ْبنح زَْيٍد، َحدَّ ٍد، َحدَّ يب َعْبدح هللِا ْبنح حمحَمَّ

وَسى َعلَ  َبرْيٍ، قَاَل: َسأَْلتح َعْبَد هللِا ْبَن َعبَّاٍس َعْن قَ ْوِل هللِا َعزَّ َوَجلَّ ِلمح اَلمح: }َوفَ تَ نَّاَك ف حتحواًن{ ]طه: يْ أَيُّوَب، أين َسِعيدح ْبنح جح ِه السَّ
َبرْيٍ، فَِإنَّ هَلَا َحِديثًا َطوِياًل،  40 َهاَر اَي اْبَن جح َو؟ قَاَل: اْسَتْأِنِف الن َّ ا َأْصَبْحتح َغَدْوتح َعَلى اْبِن [، َفَسأَْلتحهح َعِن اْلفحتحوِن َما هح فَ َلمَّ

هح َما َكاَن هللاح َعزَّ َوَجلَّ َوَعَد ِإبْ َراِهيَم َصلَّىَعبَّاٍس أِلَنْ َتِجَز ِمْنهح َما َوَعَدين   َلَساؤح هللاح   ِمْن َحِديِث اْلفحتحوِن، فَ َقاَل: َتَذاَكَر ِفْرَعْونح َوجح
تَ  ْم: ِإنَّ َبِّن ِإْسَرائِيَل يَ ن ْ وَن ِفيِه، وََكانحوا َيظحنُّوَن أَنَّهح َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن َْيَعَل يف ذحرِّيَِّتِه أَْنِبَياَء َومحلحوًكا، فَ َقاَل بَ ْعضحهح كُّ ِظرحوَن َذِلَك َما َيشح

ا َهَلَك قَالحوا: لَْيَس َهَكَذا َكاَن َوْعدح ِإبْ َراِهيَم َعَلْيِه السَّ  اَلمح، فَ َلمَّ فح ْبنح يَ ْعقحوَب َعَلْيِهَما السَّ : َفَكْيَف تَ َرْوَن؟ يحوسح اَلمح، فَ َقاَل ِفْرَعْونح
وَن َمْولح فَائْ َتَمرحوا َوأَ  َفارح َيطحوفحوَن يف َبِّن ِإْسَرائِيَل َفاَل َيَِدح مح الشِّ َعَث رَِجااًل َمَعهح ْم َعَلى َأْن يَ ب ْ وًدا ذََكًرا ِإالَّ َذَِبحوهح، فَ َفَعلحوا  ُْجَعحوا َأْمَرهح

ا رََأْوا َأنَّ اْلِكَباَر ِمْن َبِّن ِإْسَرائِيَل مَيحوتحوَن ِِبَجاهِلِمْ  وَن َأْن ت حْفنحوا َبِّن ِإْسَرائِيَل، فَ َتِصريحوا َذِلَك، فَ َلمَّ ، َوالصَّغَاَر يحْذَِبحوَن قَالحوا: تحوِشكح
ف َ  ذََكٍر،  َمْولحوٍد  لَّ  َعاًما كح لحوا  فَاقْ ت ح ْم،  َيْكفحوَنكح الَِّذي َكانحوا  َواخلِْْدَمِة  اأْلَْعَماِل  ِمَن  ت حَباِشرحوا  َعاًماَأْن  َوَدَعْوا  نَ َباِتححْم،  لحوا   َيِقلُّ  تَ ْقت ح َفاَل 

غَارح َمَكاَن َمْن مَيحوتح ِمَن اْلِكَباِر، فَِإهنَّحْم َلْن َيْكث حرحوا مبَْن َتْسَتْحيحونَ  ْم َأَحًدا، فَ يَ ْنَشأح الصِّ هح ْم، َوَلْن  ِمن ْ كح ْم فَ َتَخافحوا محَكاثَ َرَِتحْم ِإايَّ هح  ِمن ْ
وَن ِإلَْيِهْم، لحوَن َوََتَْتاجح ْم َعَلى َذِلَك، َفَحَمَلْت أحمُّ محوَسى هِبَارحوَن يف اْلَعاِم الَِّذي اَل يحْذَبحح ِفيِه اْلِغْلَمانح  يَ ْفنَ ْوا مبَْن تَ ْقت ح ،  فََأُْجَعحوا َأْمَرهح

ا َكاَن ِمْن قَاِبٍل مَحََلْت مبحوَسى، فَ َوَقَع يف قَ ْلِبَها اهْلَمُّ َواحْلََزنح  َبرْيٍ، َما َدَخَل ، وَ فَ َوَلْدتحهح َعاَلنَِيًة آِمَنًة ، فَ َلمَّ َذِلَك ِمَن اْلفحتحوِن اَي اْبَن جح
ََتَْزين   َواَل  ََتَايف  }اَل  َأْن  َها  ِإلَي ْ ِذْكرحهح  َجلَّ  هللاح  فََأْوَحى  ِبِه،  ي حَرادح  ِمَّا  ِه  أحمِّ َبْطِن  يف  ْرَسِلنَي{ َعَلْيِه  اْلمح ِمَن  َوَجاِعلحوهح  ِإلَْيِك  رَادُّوهح  ِإانَّ 

ا تَ وَ [ فََأمَ 7]القصص:   ا َوَلَدْت فَ َعَلْت َذِلَك، فَ َلمَّ ، فَ َلمَّ َها َأََتَها َرَها ِإَذا َوَلَدْت َأْن جَتَْعَلهح يف ََتبحوٍت َوت حْلِقَيهح يف اْلَيمِّ َها ابْ ن ح اَرى َعن ْ
، فَ َقاَلْت يف نَ ْفِسَها: َما فَ َعْلتح اِبْبِّن، َلْو ذحِبَح ِعْنِدي فَ َوارَيْ تحهح وَكَ  ْيطَانح َتانِِه، الشَّ تحهح َكاَن َأَحبَّ ِإََلَّ َأْن أحْلِقَيهح ِإىَل َدَوابِّ اْلَبْحِر َوِحي ْ فَّن ْ

ا رَأَيْ َنهح َأخَ  وَت، فَ َقاَل ْذنَهح فَ َهَمْمَن َأْن يَ ْفَتْحَن التَّابح فَانْ تَ َهى اْلَماءح ِبِه َحَّتَّ َأْوََف ِبِه ِعْنَد ف حْرَضِة محْستَ َقى َجَواِري اْمَرَأِة ِفْرَعْوَن، فَ َلمَّ
قْ َنا اْمَرَأةح اْلَمِلِك مبَا َوَجْداَن ِفيِه، فَ  : ِإنَّ يف َهَذا َمااًل، َوِإانَّ ِإْن فَ َتْحَناهح مَلْ تحَصدِّ نَّ ًئا َحَّتَّ َدفَ ْعَنهح بَ ْعضحهح ْرِْجَن ِمْنهح َشي ْ َئِتِه مَلْ خيح َحَمْلَنهح َكَهي ْ

ا فَ َتَحْتهح رََأْت ِفيهِ  َها، فَ َلمَّ َها َعَلى َأَحٍد َقطُّ }َوَأْصَبَح ف حَؤادح أحمِّ محوَسى فَارِ   ِإلَي ْ َها ِمْنهح حَمَبٌَّة مَلْ ي حْلَق ِمن ْ ًغا{ ]القصص:  غحاَلًما، فَأحْلِقَي َعَلي ْ
وَن أبَِْمرِِه َأقْ بَ لحوا ِبِشَفارِ 10 حح ابَّ َع الذَّ ا مسَِ لِّ َشْيٍء ِإالَّ ِمْن ِذْكِر محوَسى، فَ َلمَّ ِهْم ِإىَل اْمَرَأِة ِفْرَعْوَن لَِيْذَِبحوهح، َوَذِلَك ِمَن  [ ِمْن ِذْكِر كح

َبرْيٍ، فَ َقاَلْت هَلحْم: َأِقرُّوهح، فَِإنَّ َهَذا اْلَواِحَد اَل يَزِيدح يف َبِّن ِإْسَرائِيَل، َحَّتَّ   آِتَ ِفْرَعْوَن فََأْستَ ْوِهَبهح ِمْنهح، فَِإْن َوَهَبهح َل اْلفحتحوِن اَي اْبَن جح
ن ْ  َعنْيٍ كح }ق حرَّةح  فَ َقاَلْت:  ِفْرَعْوَن  فَأََتْت  ْم،  أَلحْمكح مَلْ  ِبَذِبِِْه  َأَمَر  َوِإْن  َوَأُْجَْلتحْم،  تحْم  َأْحَسن ْ َقْد  َلِك، تحْم  ونح  َيكح  : ِفْرَعْونح فَ َقاَل  َوَلَك{  َل   

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّ  وَن َلهح ق حرََّة َعنْيٍ َكَما َأقَ رَِّت فََأمَّا َل َفاَل َحاَجَة َل، فَ َقاَل َرسح َم: »َوالَِّذي َيحَْلفح ِبِه َلْو َأقَ رَّ ِفْرَعْونح َأْن َيكح
امْ  لِّ  ِإىَل كح َحْوهَلَا  َمْن  ِإىَل  فََأْرَسَلْت  َذِلَك«  َحَرَمهح  هللَا  َوَلِكنَّ  َهَداَها،  هللاح َكَما  هَلََداهح  ََتْتَ اْمَرأَتحهح  َلََبٌ  هَلَا  لََّما  َرَأٍة  َفَجَعَل كح ًرا،  ِظئ ْ َلهح  ارح 
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نَّ ِلرتحِْضَعهح مَلْ ي حْقِبْل َعَلى َثْدِيَها، َحَّتَّ َأْشَفَقِت اْمَرَأةح ِفْرَعْوَن َأْن مَيْتَ  هح وَت، فََأْحَزهَنَا َذِلَك، فََأَمَرْت َأَخَذْتهح اْمَرَأٌة ِمن ْ ِنَع ِمَن اللَََّبِ فَ َيمح
وِق   َها، فَ َلْم يَ ْقَبْل، فََأْصَبَحْت أحمُّ محوَسى َواهِلًا،ِبِه فَأحْخرَِج ِإىَل السُّ هح ِمن ْ ذح ًرا ََتْخح و َأْن جتََِد َلهح ِظئ ْ فَ َقاَلْت أِلحْخِتِه:    َوَُمَْمِع النَّاِس تَ ْرجح

، َونَ  َوابُّ ي أَثَ َرهح َواْطلحِبيِه، َهْل َتْسَمِعنَي َلهح ِذْكًرا، َأَحيٌّ اْبِّن َأْم أحْكَلَتهح الدَّ ِسَيْت َما َكاَن هللاح َوَعَدَها ِفيِه، فَ َبصحَرْت ِبِه أحْختحهح َعْن  قحصِّ
نحٍب   ِبِه    -جح َيْشعحرح  اَل  اَنِحَيٍة  ِإىَل  َو  َوهح اْلَبِعيِد  ْيِء  الشَّ ِإىَل  ْنَساِن  اإْلِ َبَصرح  َو  َيْسمح َأْن   : مح   - َواجْلحنحبح َأْعَياهح ِحنَي  اْلَفَرِح  ِمَن  فَ َقاَلْت 

أَ   : ]القصص:  الظُّئحورَاتح وَن{  اَنِصحح لَهح  ْم  َوهح ْم  َلكح َيْكفحلحونَهح  بَ ْيٍت  َأْهِل  َعَلى  ْم  }َأدحلُّكح َما 12اَن  يحْدرِيَك  َما  فَ َقالحوا:  وَها  فََأَخذح  ]
َذِلَك   يف  وا  َشكُّ َحَّتَّ  تَ ْعرِفحونَهح؟  َهْل  ْم؟  هح َبرْيٍ    -نحْصحح جح اْبَن  اَي  اْلفحتحوِن  ِمَن  نَ   -َوَذِلَك  َعَلْيِه،  فَ َقاَلْت:  ْم  هح َوَشَفَقت ح َلهح،  ْم  هح ِصْيَحت ح

فََأْخرَبَِْتَا َها  أحمِّ ِإىَل  فَاْنطََلَقْت  فََأْرَسلحوَها  اْلَمِلِك،  َفَعِة  َمن ْ َورََجاءح  اْلَمِلِك  ِصْهِر  يف  ْم  هح يف   رَْغبَ ت ح َوَضَعْتهح  ا  فَ َلمَّ أحمُّهح،  َفَجاَءْت  اخْلَرَبَ، 
َثْدِيَها   ِإىَل  ثَ َوى  وَ ِحْجرَِها  َقْد  َأْن  رحوهَنَا  ي حَبشِّ ِفْرَعْوَن  اْمَرَأِة  ِإىَل  اْلبحَشَراءح  َواْنطََلَق   ، ِرايًّ َباهح  َجن ْ اْمَتََلَ  َحَّتَّ  ًرا، َفَمصَّهح  ِظئ ْ اِلْبِنِك  َجْداَن 

ا ت حْرِضِعي  ِثي  اْمكح قَاَلْت:  َيْصَنعح  َما  رََأْت  ا  فَ َلمَّ َوِبِه،  هِبَا  فَأََتْت  َها  ِإلَي ْ أحمُّ فََأْرَسَلْت  قَاَلْت   ، َقطُّ بَّهح  حح ًئا  َشي ْ أحِحبَّ  مَلْ  فَِإيّنِ  َهَذا،  ْبِّن 
ِك َأْن ت حْعِطيِنيِه فََأْذَهَب ِبِه إِ  وَن َمِعي، اَل آلحوهح َخرْيًا محوَسى: اَل َأْسَتِطيعح َأْن َأدََع بَ ْييِت َوَوَلِدي فَ َيِضيَع، فَِإْن طَاَبْت نَ ْفسح ىَل بَ ْييِت فَ َيكح

، فَ  ْرَعْوَن، َوأَيْ َقَنْت َأنَّ هللاَ محْنِجٌز ِإيّنِ َغرْيح ََترَِكٍة بَ ْييِت َوَوَلِدي، َوذََكَرْت أحمُّ محوَسى َما َكاَن هللاح َوَعَدهح، فَ تَ َعاَسَرْت َعَلى اْمَرَأِة فِ فَ َعْلتح
ْم يف اَنِحَيِة َمْوعحوَدهح، فَ َرَجَعْت ِإىَل بَ ْيِتَها ِمْن يَ ْوِمَها، فَأَنْ بَ َتهح هللاح نَ َباًَت حَ  ِفَظ ِلَما َقْد َقَضى ِفيِه، فَ َلْم يَ َزْل بَ نحو ِإْسَرائِيَل َوهح َسًنا، َوحح

ا تَ َرْعرََع قَاَلِت اْمَرَأةح ِفْرَعْوَن أِلح  ْخَرِة َوالظُّْلِم َما َكاَن ِفيِهْم، فَ َلمَّ َْتِنِعنَي ِمَن السُّ َوَعَدِْتَا يَ ْوًما تحزِيرحَها مِّ محوَسى: َأزِْيرِيِّن اْبِّن، ف َ اْلَقْريَِة ِمح
ْم ِإالَّ اْستَ ْقبَ  َقنَيَّ َأَحٌد ِمْنكح هح ِفيِه، َوقَاَلِت اْمَرَأةح ِفْرَعْوَن خِلَاِزهِنَا َوقَ َهارَِمِتَها: اَل يَ ب ْ َل اْبِّن اْليَ ْوَم هِبَِديٍَّة وََكَراَمٍة، أَلََرى َذِلَك ِفيِه، َوَأاَن ِإايَّ

ْم، فَ َلْم تَ َزِل اهْلََدااَي َواْلَكَراَمةح َوالنَِّحلح َتْستَ ْقِبلحهح ِمْن ِحنيِ اَبِعَثٌة َأِميًنا َيحْصِ  لُّ ِإْنَساٍن ِمْنكح لَّ َما َيْصَنعح كح ِه ِإىَل ي كح  َخَرَج ِمْن بَ ْيِت أحمِّ
َها ََنََلْتهح َوَأْكَرَمْتهح، َوفَ  ا َدَخَل َعَلي ْ رَِحْت ِبِه، َوََنََلْت أحمَّهح ِبحْسِن أَثَرَِها َعَلْيِه، ُثحَّ قَاَلْت: َْلِتنَيَّ ِفْرَعْوَن َأْن َدَخَل َعَلى اْمَرَأِة ِفْرَعْوَن، فَ َلمَّ

ِفْرعَ  حِلَْيَة  محوَسى  فَ تَ َناَوَل  ِحْجرِِه،  يف  َجَعَلهح  َعَلْيِه  ِبِه  َدَخَلْت  ا  فَ َلمَّ َولَيحْكرَِمنَّهح،  اأْلَْرضِ فَ َليَ ْنَحَلنَّهح  ِإىَل  َها  َفَمدَّ ِمْن    ْوَن  اْلغحَواةح  قَاَل   ،
ِحنَي لَِيْذَِبحوهح  َأْعَداِء هللِا ِلِفْرَعْوَن: َأاَل تَ َرى َما َوَعَد هللاح ِإبْ َراِهيَم نَِبيَّهح، ِإنَّهح زََعَم َأْن يَ رحبََّك َويَ ْعلحوَك   ابَّ  - َوَيْصَرَعَك؟ فََأْرَسَل ِإىَل الذَّ

َبرْيٍ   لِّ َباَلٍء ابْ تحِلَي ِبِه َوأحرِيَد ِبِه ف حتحواًن، َفَجاَءِت اْمَرَأةح ِفْرَعْوَن َتْسَعى ِإىَل ِفْرَعْوَن فَ َقاَلتْ   -َوَذِلَك ِمَن اْلفحتحوِن اَي اْبَن جح : َما َبَدا بَ ْعَد كح
َتهح َل؟ فَ َقاَل: َأاَل تَ َريْ َنهح، ِإنَّهح يَ ْزعحمح َسَيْصَرعحِّن َويَ ْعلح  َنَك َأْمًرا ي حْعَرفح ِفيِه َلَك يف َهَذا اْلغحاَلِم الَِّذي َوَهب ْ وين، قَاَلِت: اْجَعْل بَ ْيِّن َوبَ ي ْ
، اْئِت جبَْمَرَتنْيِ َولحْؤلحَؤَتنْيِ فَ َقرِّهْبحنَّ ِإلَْيِه، فَِإْن َبَطَش اِبللُّْؤلحِؤ َواْجتَ َنَب اجْلَْمَرَتنْيِ  ، وَ احْلَقُّ مَلْ يحرِِد   َعَرْفَت أَنَّهح يَ ْعِقلح، َوِإْن تَ َناَوَل اجْلَْمَرَتنْيِ

َو يَ ْعِقلح، فَ َقرََّب َذلِ  ، فَ نَ َزعحوَهحَا ِمْنهح خَمَافََة اللُّْؤلحَؤَتنْيِ َعِلْمَت َأنَّ َأَحًدا اَل ي حْؤثِرح اجْلَْمَرَتنْيِ َعَلى اللُّْؤلحَؤَتنْيِ َوهح َك ِإلَْيِه فَ تَ َناَوَل اجْلَْمَرَتنْيِ
ا بَ لَ َأْن ََيْرِقَا َيَدْيِه، فَ َقاَلِت اْلَمْرَأةح  هح وََكاَن : َأاَل تَ َرى؟ َفَصَرَفهح هللاح َعْنهح بَ ْعَد َما َكاَن َقْد َهمَّ ِبِه، وََكاَن هللاح اَبِلغًا ِفيِه َأْمَرهح، فَ َلمَّ دَّ َغ َأشح

بِ  َمَعهح  ِإْسَرائِيَل  َبِّن  ِمْن  َأَحٍد  ِإىَل  خَيْلحصح  ِفْرَعْوَن  آِل  ِمْن  َأَحٌد  ْن  َيكح مَلْ  الّرَِجاِل  َنَما  ِمَن  فَ بَ ي ْ ااِلْمِتَناِع،  لَّ  اْمتَ نَ عحوا كح ْخَرٍة،  سح َواَل  ظحْلٍم 
َهحَا ِفْرَعْوينٌّ  َلنْيِ يَ ْقَتِتاَلِن، َأَحدح َو ِبَرجح اَلمح مَيِْشي يف اَنِحَيِة اْلَمِديَنِة ِإَذا هح ْسَرائِيِليُّ محوَسى َعَلْيِه السَّ ، فَاْستَ غَاثَهح اإْلِ   َواْْلَخرح ِإْسَرائِيِليٌّ

َو يَ ْعَلمح َمْنزَِلهح  اَلمح َغَضًبا َشِديًدا، أِلَنَّهح تَ َناَوَلهح َوهح ، فَ َغِضَب محوَسى َعَلْيِه السَّ  ِمْن َبِّن ِإْسَرائِيَل، َوِحْفظَهح هَلحْم، اَل يَ ْعَلمح َعَلى اْلِفْرَعْوينِّ
َا َذِلَك ِمَن الرََّضاِع ِإالَّ أحمُّ محوَسى، إِ  اَلمح ِمْن َذِلَك َعَلى َما مَلْ يحْطِلْع النَّاسح ِإالَّ َأُنَّ ْبَحانَهح َأْطَلَع محوَسى َعَلْيِه السَّ وَن هللاح سح الَّ َأْن َيكح

سْ  ، فَ َقاَل  َعَلْيِه َغرْيَهح، َووََكَز محوَسى اْلِفْرَعْوينَّ فَ َقتَ َلهح، َولَْيَس يَ َراَهحَا َأَحٌد ِإالَّ هللاح َعزَّ َوَجلَّ واإْلِ َل: }َهَذا َرائِيِليُّ محوَسى ِحنَي قَ َتَل الرَّجح
وٌّ محِضلٌّ محِبنٌي{ ]القصص:   ْيطَاِن ِإنَّهح َعدح َو اْلَغفحورح  15ِمْن َعَمِل الشَّ [ ُثحَّ قَاَل: }َربِّ ِإيّنِ ظََلْمتح نَ ْفِسي فَاْغِفْر َل فَ َغَفَر َلهح ِإنَّهح هح



277 
 

اًل ِمْن آِل [ فََأْصَبَح يف اْلَمِديَنِة 16الرَِّحيمح{ ]القصص:   َخائًِفا َيرَتَقَّبح اأْلَْخَباَر، فَأحِتَ ِفْرَعْونح َفِقيَل َلهح: ِإنَّ َبِّن ِإْسَرائِيَل قَ تَ لحوا رَجح
ْص هَلحْم، فَ َقاَل: ابْ غحوين قَاتَِلهح َمْن َشِهَد َعَلْيِه، فَِإنَّ اْلَملِ  ْذ لََنا ِبَقَِّك، َواَل ت حَرخِّ هح َمَع قَ ْوِمِه اَل َيْسَتِقيمح  َك َوِإْن  ِفْرَعْوَن، َفخح َكاَن َصْفوح

ْم   َنَما هح ْم ، فَ بَ ي ْ ْم ِبَقِّكح ْذ َلكح ًتا ِإَذا محوَسى ِمَن اْلَغِد َلهح َأْن يحِقيَد ِبَغرْيِ بَ يَِّنٍة َواَل ثَ ْبٍت، فَاْطلحبحوا َل ِعْلَم َذِلَك آخح وَن ثَ ب ْ َيطحوفحوَن اَل َيَِدح
ْسرَ  ، َفَصاَدَف مح َقْد رََأى َذِلَك اإْلِ ْسَرائِيِليُّ َعَلى اْلِفْرَعْوينِّ اًل ِمْن آِل ِفْرَعْوَن آَخَر، فَاْستَ غَاثَهح اإْلِ وَسى َقْد َنِدَم َعَلى ائِيِليَّ ي حَقاِتلح رَجح

اِبْلِفرْ  يَ ْبِطَش  َأْن  يحرِيدح  َو  َوهح ْسَرائِيِليُّ  اإْلِ فَ َغِضَب  رََأى،  الَِّذي  وََكرَِه  ِمْنهح،  َواْليَ ْوَم:  َما َكاَن  َأْمِس  فَ َعَل  ِلَما  ْسَرائِيِليِّ  ِلإْلِ فَ َقاَل   ، َعْوينِّ
اَلمح، بَ ْعَدَما قَاَل َلهح َما قَاَل، فَإِ  ْسَرائِيِليُّ ِإىَل محوَسى َعَلْيِه السَّ َو َغْضَبانح َكَغَضِبِه اِبأْلَْمِس الَِّذي قَ َتَل ِإنََّك َلَغِويٌّ محِبنٌي، فَ َنَظَر اإْلِ ْذ هح

هح َأرَاَد، َوملَْ ِفي وَن ِإايَّ وَن بَ ْعَدَما قَاَل َلهح: ِإنََّك َلَغِويٌّ محِبنٌي َأْن َيكح َا َأرَاَد اْلِفْرَعْوينَّ، َفَخاَف ِه اْلِفْرَعْوينَّ َفَخاَف َأْن َيكح ْن َأرَاَدهح َوِإُنَّ  َيكح
َلِّن   ْسَرائِيِليُّ َوقَاَل: اَي محوَسى، أَتحرِيدح َأْن تَ ْقت ح َلهح، اإْلِ هح َأرَاَد محوَسى لِيَ ْقت ح وَن ِإايَّ َا قَاَل َلهح خَمَاَفَة َأْن َيكح َكَما قَ تَ ْلَت نَ ْفًسا اِبأْلَْمِس، َوِإُنَّ

أَ   : يَ قحولح ِحنَي  اخْلَرَبِ  ِمَن  ْسَرائِيِليِّ  اإْلِ ِمَن  َع  مسَِ مبَا  ْم  فََأْخرَبَهح اْلِفْرَعْوينُّ  َواْنطََلَق  َأنْ فَ تَ َتارََكا  اِبأْلَْمِس،  تحرِيدح  نَ ْفًسا  قَ تَ ْلَت  َلِّن َكَما  تَ ْقت ح  
وَن َعَلى هَ  لح ِفْرَعْوَن الطَّرِيَق اأْلَْعَظَم مَيْشح لحوا محوَسى، فََأَخَذ رحسح ِحنَي لِيَ ْقت ح ابَّ ْم اَل خَيَافحوَن فََأْرَسَل ِفْرَعْونح الذَّ َئِتِهْم َيْطلحبحوَن محوَسى، َوهح ي ْ

ْم ِإىَل محوَسى، فََأْخرَبَهح اخْلرََبَ َأْن يَ فحوَِتحْم، َفَجاَء رَ  ٌل ِمْن ِشيَعِة محوَسى ِمْن َأْقَصى اْلَمِديَنِة، فَاْخَتَصَر َطرِيًقا َحَّتَّ َسبَ َقهح َوَذِلَك ِمَن    -  جح
َبرْيٍ   ًها ََنَْو َمْدَيَن مَلْ يَ ْلَق َباَلًء قَ ْبَل َذِلَك،  - اْلفحتحوِن اَي اْبَن جح ْسنح ظَنِِّه ِبَربِِّه تَ َعاىَل، فَِإنَّهح   َفَخَرَج محوَسى محتَ َوجِّ َولَْيَس َلهح ِعْلٌم ِإالَّ حح

النَّاسِ  ِمَن  أحمًَّة  َعَلْيِه  َوَجَد  َمْدَيَن  َماَء  َوَرَد  ا  َوَلمَّ ِبيِل  السَّ َسَواَء  يَ ْهِدَيِّن  َأْن  َريبِّ  }َعَسى  اْمَرأََتنْيِ   قَاَل:  دحوهِنِمح  ِمْن  َوَوَجَد  َيْسقحوَن، 
ودَ  َما محْعَتزِلََتنْيِ اَل َتْسِقَياِن َمَع النَّاِس؟  23اِن{ ]القصص:  َتذح َما، فَ َقاَل هَلحَما: َما َخْطبحكح هح فَ َقالََتا: لَْيَس [ يَ ْعِّن ِبَذِلَك َحاِبَسَتنْيِ َعن ْ

فَ  هَلحَما،  َفَسَقى  ِحَياِضِهْم،  فحضحوَل  َتِظرح  نَ ن ْ َا  َوِإُنَّ اْلَقْوَم،  ن حَزاِحمح  ٌة  ق حوَّ الّرَِعاِء،  لََنا  َأوََّل  َحَّتَّ َكاَن  َماًء َكِثريًا،  ْلِو  الدَّ يف  يَ ْغرَتِفح  َجَعَل 
اَلمح، فَاْسَتَظلَّ ِبَشَجَرٍة َوقَاَل: }َربِّ  رٌي{  ِإيّنِ ِلَما أَنْ َزْلَت ِإََلَّ ِمْن َخرْيٍ َفقِ َواْنَصَرفَ َتا ِبَغَنِمِهَما ِإىَل أَبِيِهَما، َواْنَصَرَف محوَسى َعَلْيِه السَّ

َما اْليَ ْوَم َلَشْأاًن،24]القصص:   فَّاًل ِبطَااًن، فَ َقاَل: ِإنَّ َلكح وِرَِهَا ِبَغَنِمِهَما حح ْرَعَة صحدح فََأْخرَبَََتهح مبَا َصَنَع محوَسى،    [ َواْستَ ْنَكَر أَبحوَهحَا سح
ا كَ  لََّمهح، قَاَل: اَل ََتَْف جَنَْوَت ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمنَي، لَْيَس ِلِفْرَعْوَن َواَل ِلَقْوِمِه فََأَمَر ِإْحَداَهحَا َأْن َتْدعحَوهح، فَأََتْت محوَسى َفَدَعْتهح، فَ َلمَّ

ْلطَاٌن، َوَلْسَنا يف َِمَْلَكِتِه، فَ َقاَلْت ِإْحَداَهحَا: اَي أََبِت اْسَتْأِجْرهح، ِإنَّ َخرْيَ ِمَن اْسَتْأجَ  َنا سح ، َعَلي ْ فَاْحَتَمَلْتهح اْلَغرْيَةح َعَلى   ْرَت اْلَقِويُّ اأْلَِمنيح
لْ  الدَّ يف  ِمْنهح  رَأَْيتح  تحهح، َفَما  ق حوَّ َأمَّا  قَاَلْت:  َأَمانَ تحهح؟  َوَما  تحهح  ق حوَّ َما  يحْدرِيِك  َما  هَلَا:  قَاَل  َأقْ َوى يف َأْن  اًل َقطُّ  رَجح َأَر  مَلْ  لََنا  َسَقى  ِحنَي  ِو 

ْقِي ِمْنهح، َوَأمَّا اأْلَ  ا َعِلَم َأيّنِ اْمَرَأٌة َصوََّب رَْأسَ َذِلَك السَّ هح فَ َلْم يَ ْرفَ ْعهح َحَّتَّ َمانَةح، فَِإنَّهح َنَظَر ِإََلَّ ِحنَي َأقْ بَ ْلتح ِإلَْيِه، َوَشَخْصتح َلهح، فَ َلمَّ
قَ َها، بَ لَّْغتحهح ِرَسالََتَك، ُثحَّ قَاَل َل: اْمِشي َخْلِفي، َوانْ َعيِت َلَ الطَّرِيَق، فَ َلْم يَ ْفَعْل هَ  رَِّي َعْن أَبِيِها َوَصدَّ َو َأِمنٌي، َفسح َذا اأْلَْمَر ِإالَّ َوهح

َرين َثََ  اينَ ِحَجٍج فَِإْن َأَْتَْمَت َعْشًرا َفِمْن  َوَظنَّ ِبِه الَِّذي قَاَلْت، فَ َقاَل َلهح: َهْل َلَك }َأْن أحْنِكَحَك ِإْحَدى ابْ َنيَتَّ َهاَتنْيِ َعَلى َأْن َتَْجح
ين ِإْن َشاَء هللاح ِمَن الصَّاحلِِنَي{ ]القصص: ِعْنِدكَ  قَّ َعَلْيَك َسَتِجدح [ فَ َفَعَل، َفَكاَنْت َعَلى َنِبِّ هللِا محوَسى ََثَاين 27 َوَما أحرِيدح َأْن َأشح

َعْشرً  فََأَتََّها  ِعَدَتهح  َعْنهح  هللا  فَ َقَضى  ِمْنهح،  ِعَدًة  َسنَ َتاِن  وََكاَنْت  َواِجَبًة  ِمْن  ِسِننَي  النَّْصَرانِيَِّة  َأْهِل  ِمْن  ٌل  رَجح فَ َلِقَيِّن  َسِعيٌد:  قَاَل  ا، 
ا فَ َلِقيتح  َأْدِري،  اَل  يَ ْوَمِئٍذ  َوَأاَن  اَل،   : ق حْلتح محوَسى؟  َقَضى  اأْلََجَلنْيِ  َأيُّ  َتْدِري  َهْل  قَاَل:  لَهح عحَلَمائِِهْم،  َذِلَك  َفذََكْرتح  َعبَّاٍس  ْبَن 

قحصَ فَ َقاَل: َأَما َعِلْمتَ  ْن َنِبُّ هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم لِيَ ن ْ ًئا، َوتَ ْعَلمح َأنَّ هللَا  َأنَّ ََثَانًِيا َكاَنْت َعَلى َنِبِّ هللِا َواِجَبًة، مَلْ َيكح َها َشي ْ  ِمن ْ
ِقيتح النَّْصَراينَّ فََأْخرَبْتحهح َذِلَك، فَ َقاَل: الَِّذي َسأَْلَتهح فََأْخرَبََك َكاَن قَاِضًيا َعْن محوَسى ِعَدَتهح الَّيِت َوَعَدهح فَِإنَّهح َقَضى َعْشَر ِسِننَي، فَ لَ 

ا َساَر محوَسى أبَِْهِلِه َكاَن ِمْن َأْمِر النَّاِس َواْلَعَصا وَ  : َأَجْل َوَأْوىَل، فَ َلمَّ ، َيِدِه َما َقصَّ هللاح َعَلْيَك يف اْلقحْرآنِ َأْعَلمح ِمْنَك ِبَذِلَك، ق حْلتح
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ْبَحانَهح َما يَ َتَخوَّفح ِمْن آِل ِفْرَعْوَن يف اْلَقِتيِل، َوعحْقَدِة ِلَسانِِه، فَِإنَّهح َكاَن يف  ِلَسانِِه عحْقَدٌة ََتْنَ عحهح ِمْن َكِثرِي اْلَكاَلِم،   َفَشَكا ِإىَل هللِا سح
ونح َلهح رِْدًءا ْؤَلهح َوَحلَّ عحْقَدًة ِمْن  َوَسَأَل رَبَّهح َأْن يحِعيَنهح أبَِِخيِه َهارحوَن، َيكح ، َويَ َتَكلَّمح َعْنهح ِبَكِثرٍي ِمَّا اَل ي حْفِصحح ِبِه ِلَسانحهح، فَآََتهح هللاح سح

اَلمح،ِلَسانِِه، َوَأْوَحى هللاح ِإىَل َهارحوَن َوَأَمَرهح َأْن يَ ْلَقاهح، فَاْنَدَفَع محوَسى بَِعَصاهح َحَّتَّ َلِقَي َهارحوَن َعلَ  يًعا ِإىَل ِفْرَعْوَن   ْيِه السَّ فَاْنطََلَقا ُجَِ
واَل   رَبَِّك، قَاَل: َفَمْن رَبَُّكَما؟ فََأْخرَبَاهح اِبلَِّذي فََأقَاَما َعَلى اَبِبِه ِحيًنا اَل ي حْؤَذنح هَلحَما، ُثحَّ أحِذَن هَلحَما بَ ْعَد ِحَجاٍب َشِديٍد، فَ َقااَل: ِإانَّ َرسح

اْلقحرْ  يف  َعَلْيَك  هللاح  َوت ح َقصَّ  اِبهلِل  ت حْؤِمَن  أحرِيدح َأْن  قَاَل:  ْعَت  مسَِ َقْد  مبَا  فَاْعَتَذَر  اْلَقِتيَل  َرهح  َوذَكَّ تحرِيَداِن؟  َفَما  قَاَل:  َبِّن آِن،  َمِعي  ْرِسَل 
ْنَت ِمَن الصَّاِدِقنَي، فَأَْلَقى َعَصاهح فَِإَذا ِهَي َحيٌَّة َعِظيَمٌة فَاِغَرٌة فَاَها محْسرَِعٌة ِإىَل ِفْرَعْوَن،   ِإْسَرائِيَل، فََأََب َعَلْيِه َوقَاَل: اْئِت ِِبيٍَة ِإْن كح

فََّها َعنْ  ا رَآَها ِفْرَعْونح قَاِصَدًة ِإلَْيِه َخافَ َها، فَاقْ َتَحَم َعْن َسرِيرِِه َواْستَ غَاَث مبحوَسى َأْن َيكح هح، فَ َفَعَل ُثحَّ َأْخَرَج َيَدهح ِمْن َجْيِبِه فَ َرآَها فَ َلمَّ
وٍء، يَ ْعِّن ِمْن َغرْيِ بَ َرٍص، ُثحَّ َردََّها فَ َعاَدْت ِإىَل َلْوهِنَا اأْلَوَِّل، فَاْسَتَشاَر اْلمَ بَ يْ  ََلَ َحْوَلهح ِفيَما رََأى، فَ َقالحوا َلهح: َهَذاِن َضاَء ِمْن َغرْيِ سح

ْم ِبِسْحِرَِهَا َوَيْذهَ  ْم ِمْن َأْرِضكح ْرَِجاكح ْم ِفيِه َواْلَعْيِش، فَأَبَ ْوا َعَلى َساِحَراِن يحرِيَداِن َأْن خيح مح الَِّذي هح ثْ َلى، يَ ْعِّن محْلَكهح مح اْلمح َبا ِبطَرِيَقِتكح
َحَّتَّ  أبَِْرِضَك َكِثرٌي  فَِإهنَّحْم  َحَرَة،  السَّ هَلحَما  اُْجَْع  َلهح:  َوقَالحوا  طََلَب  ِمَّا  ًئا  َشي ْ ي حْعطحوهح  َأْن  ِسْحَرَهحَا،محوَسى  ِسْحرحَك  يَ ْغِلَب  يف     فََأْرَسَل 

؟ قَ  اِحرح ا أَتَ ْوا ِفْرَعْوَن قَالحوا: ِِبَ يَ ْعَملح َهَذا السَّ ، فَ َلمَّ لُّ َساِحٍر محتَ َعاملٍِ ِشَر َلهح كح الحوا: يَ ْعَملح اِبحْلَيَّاِت، قَالحوا: َفاَل َوهللِا َما اْلَمَداِئِن َفحح
ْحِر اِبحْلَيَّاِت وَ  َنا؟ قَاَل هَلحْم: أَنْ تحْم َأقَاِريب َوَخاصَّيِت َأَحٌد يف اأْلَْرِض يَ ْعَملح اِبلسِّ ،  احْلَِباِل َواْلِعِصيِّ الَِّذي نَ ْعَملح، َوَما َأْجرحاَن ِإْن ََنْنح َغَلب ْ

قَاَل   ضحًحى،  النَّاسح  َيحَْشَر  َوَأْن  الّزِيَنِة،  يَ ْوَم  وا  فَ تَ َواَعدح تحْم،  َأْحبَ ب ْ َشْيٍء  لَّ  ْم كح ِإلَْيكح َصاِنٌع  يَ ْوَم سَ َوَأاَن  َأنَّ  َعبَّاٍس  اْبنح  َثِّن  َفَحدَّ ِعيٌد: 
ا اجْ  ورَاَء، فَ َلمَّ َو يَ ْومح َعاشح َحَرِة، هح ْم الّزِيَنِة اْليَ ْومح الَِّذي َأْظَهَر هللاح ِفيِه محوَسى َعَلى ِفْرَعْوَن َوالسَّ َتَمعحوا يف َصِعيٍد قَاَل النَّاسح بَ ْعضحهح

مح اْلغَالِِبنَي، يَ ْعنحوَن محوَسى َوَهارحوَن اْسِتْهَزاًء هبِِ لِبَ ْعٍض: اْنطَِلقحوا فَ ْلَنْحضحْر   َحَرَة ِإْن َكانحوا هح َما، فَ َقالحوا اَي َهَذا اأْلَْمَر، َلَعلََّنا نَ تَِّبعح السَّ
ْلِقنَي، قَاَل:  - ِلقحْدَرِِتِْم ِبِسْحرِِهْم    - محوَسى   وَن ََنْنح اْلمح ْم َوقَالحوا ِبِعزَِّة    ِإمَّا َأْن ت حْلِقَي َوِإمَّا َأْن َنكح هح َبْل أَْلقحوا، }فَأَْلَقْوا ِحَباهَلحْم َوِعِصي َّ

[ فَ َرَأى محوَسى ِمْن ِسْحرِِهْم َما َأْوَجَس يف نَ ْفِسِه ِخيَفًة، فََأْوَحى هللاح ِإلَْيِه َأْن أَْلِق َعَصاَك،  44ِفْرَعْوَن ِإانَّ لََنْحنح اْلغَالِبحوَن{ ]الشعراء:  
ا أَلْ  َرزًا َعَلى  فَ َلمَّ لح ِفيِه، َحَّتَّ َقاَها َصاَرْت ث حْعَبااًن َعِظيًما فَاِغَرًة فَاَها، َفَجَعَلِت اْلَعَصا تَ َلبَّسح اِبحْلَِباِل َحَّتَّ َصاَرْت جح الث ُّْعَباِن َتْدخح

َحَرةح َذِلَك قَالح  ا َعَرَف السَّ لَّ َهَذا، َوَلِكنَّهح  َما أَبْ َقْت َعًصا َواَل َحْباًل ِإالَّ ابْ تَ َلَعْتهح، فَ َلمَّ لحْغ ِمْن ِسْحِراَن كح وا: َلْو َكاَن َهَذا ِسْحًرا مَلْ يَ ب ْ
نَّا َعَلْيِه، َفَكَسَر هللاح ظَ  ِعِه، َوَظَهَر  ْهَر ِفْرَعْوَن يف َذِلَك اْلَمْوِطِن َوأَتْ َباَأْمٌر ِمَن هللِا، آَمنَّا اِبهلِل َومبَا َجاَء ِبِه محوَسى، َونَ تحوبح ِإىَل هللِا ِمَّا كح

]األعراف:   َصاِغرِيَن{  َوانْ َقَلبحوا  َناِلَك  هح }فَ غحِلبحوا  يَ ْعَملحوَن  َما َكانحوا  َوَبَطَل  اِبلنَّْصِر  119احْلَقُّ  هللَا  َتْدعحو  اَبِرزٌَة  ِفْرَعْوَن  َواْمَرَأةح   ]
وَسى َعَلى ِفْرَعْوَن َوَأْشَياِعِه، َفَمْن رَآَها ِمْن آِل ِفْرَعْوَن ظَ  َا  ِلمح ْزهنح َا َكاَن حح َا ابْ تحِذَلْت ِلْلَشَفَقِة َعَلى ِفْرَعْوَن َوَأْشَياِعِه، َوِإُنَّ َا ِإُنَّ نَّ َأهنَّ

لََّما َجاَءهح ِِبيٍَة َوَعَدهح ِعنْ  ا طَاَل محْكثح محوَسى مبََواِعِد ِفْرَعْوَن اْلَكاِذبَِة، كح وَسى، فَ َلمَّ  َبِّن ِإْسَرائِيَل، فَِإَذا َدَها َأْن ي حْرِسَل َمَعهح َوََهَُّها ِلمح
َل   َمَضْت َأْخَلَف َمْوِعَدهح َوقَاَل: َهْل َيْسَتِطيعح رَبَُّك َأْن َيْصَنَع َغرْيَ َهَذا؟ فََأْرَسَل هللاح َعزَّ َوَجلَّ َعَلى  قَ ْوِمِه }الطُّوفَاَن َواجْلََراَد َواْلَقمَّ

َم آاَيٍت محَفصَّاَلٍت{ ]األعر  فََّها َعْنهح، َوي حَواِفقحهح َعَلى 133اف:  َوالضََّفادَِع َوالدَّ و ِإىَل محوَسى َوَيْطلحبح ِإلَْيِه َأْن َيكح لُّ َذِلَك َيْشكح [ كح
ِه، َفَخَرَج هِبِْم لَْياًل، َسى اِبخْلحرحوِج ِبَقْومِ َأْن ي حْرِسَل َمَعهح َبِّن ِإْسَرائِيَل، فَِإَذا َكفَّ َذِلَك َعْنهح َأْخَلَف َمْوِعَدهح َوَنْكَث َعْهَدهح، َحَّتَّ أحِمَر محو 

ا َأْصَبَح ِفْرَعْونح فَ َرَأى َأهنَّحْم َقْد َمَضْوا َأْرَسَل يف اْلَمَداِئِن َحاِشرِيَن، فَ َتِبَعهح جبحنحوٍد َعِظيمَ  ٍة َكِثريٍَة، َوَأْوَحى هللاح تَ َعاىَل ِإىَل اْلَبْحِر: فَ َلمَّ
ْوَن َفِرْق اثْ َنيَتْ َعْشَرَة ِفْرَقًة َحَّتَّ َيحَاِوَز محوَسى َوَمْن َمَعهح، ُثحَّ اْلَتِق َعَلى َمْن بَِقَي بَ ْعدح ِمْن ِفْرعَ ِإَذا َضْرَبَك َعْبِدي محوَسى ِبَعَصاهح فَان ْ 

يَ  َأْن  خَمَاَفَة  َقَصيٌف  َوَلهح  اْلَبْحِر  ِإىَل  فَانْ تَ َهى  اِبْلَعَصا،  اْلَبْحَر  َيْضِرَب  َأْن  محوَسى  فَ َنِسَي  َغاِفٌل َوَأْشَياِعِه،  و  َوهح ِبَعَصاهح  محوَسى  ْضرِبَهح 
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َما افْ َعْل  وَن،  ْدرَكح َلمح ِإانَّ  محوَسى:  قَ ْومح  قَاَل  تَ َقاَراَب،  اجْلَْمَعاِن  تَ َراَءى  ا  فَ َلمَّ  ، ّلِِلَِّ َعاِصًيا  َومَلْ   فَ َيِصرَي  َيْكِذْب،  مَلْ  فَِإنَّهح  رَبَُّك،  ِبِه  َأَمَرَك 
إِ  َريبِّ  َوَعَدين  قَاَل:  َفَضرَ َتْكِذْب،  اْلَعَصا،  َذِلَك  بَ ْعَد  ذََكَر  ُثحَّ  أحَجاِوزَهح،  َحَّتَّ  ِفْرَقًة  َعْشَرَة  اثْ َنيَتْ  انْ َفَرَق  اْلَبْحَر  أَتَ ْيتح  اْلَبْحَر َذا  َب 

ْنِد محوَسى، فَانْ َفَرَق اْلَبْحرح َكَما َأَمَرهح رَ  ْنِد ِفْرَعْوَن ِمْن َأَواِخِر جح ا َأْن َجاَز محوَسى ِبَعَصاهح ِحنَي َداَن َأَواِئلح جح بُّهح، وََكَما وحِعَد محوَسى، فَ َلمَّ
جَ  ا  فَ َلمَّ أحِمَر،  اْلَبْحرح َكَما  َعَلْيِهمح  اْلتَ َقى  َوَأْصَحابحهح،  ِفْرَعْونح  َوَدَخَل  اْلَبْحَر،  مح  لُّهح ِإانَّ َوَأْصَحابحهح كح َأْصَحابحهح:  قَاَل  اْلَبْحَر  محوَسى  اَوَز 

وَن فِ  َقنحوا َهاَلَكهح، ُثحَّ َُنَافح َأالَّ َيكح  َمرُّوا بَ ْعَد َذِلَك }َعَلى قَ ْوٍم ْرَعْونح َغِرَق، َواَل ن حْؤِمنح هِبَاَلِكِه، َفَدَعا رَبَّهح فََأْخَرَجهح َلهح بَِبَدنِِه َحَّتَّ اْستَ ي ْ
ْم ِفيِه َواَبِطٌل َما يَ ْعِكفحوَن َعَلى َأْصَناٍم هَلحْم قَالحوا اَي محوَسى اْجَعْل لََنا ِإهَلًا َكَما هَلحْم آهلَِ  ْم قَ ْوٌم جَتَْهلحوَن ِإنَّ َهؤحاَلِء محَتربٌَّ َما هح ٌة قَاَل ِإنَّكح

]األعراف:   يَ ْعَملحوَن{  َأِطي138َكانحوا  هَلحْم:  َوقَاَل  َمْنزاًِل  محوَسى  فَأَنْ َزهَلحْم  َوَمَضى  ْم،  َيْكِفيكح َما  ْعتحْم  َومسَِ اْلِعرَبِ،  ِمَن  رَأَيْ تحْم  َقْد  وا عح [ 
ْم َثاَلِثنَي يَ ْوًما َأْن يَ ْرجِ  َلهح ، َوَأجَّ ْم، فَِإيّنِ َذاِهٌب ِإىَل َريبِّ ا أََتى رَبَّهح َأرَاَد َأْن يحَكلَِّمهح َهارحوَن فَِإيّنِ َقِد اْسَتْخَلْفتحهح َعَلْيكح َع ِإلَْيِهْم ِفيَها، فَ َلمَّ

نَّ وَ  َلهح نَّ لَي ْ ، وََكرَِه َأْن يحَكلَِّم رَبَّهح َورِيحح ِفيِه رِيحح َفِم الصَّائِِم، فَ تَ َناَوَل محوَسى ِمْن نَ َباِت اأْلَْرِض يف َثاَلِثنَي يَ ْوًما، َوَقْد َصاَمهح نَّ هَنَارَهح
، إِ  و َأْعَلمح اِبلَِّذي َكاَن، قَاَل: اَي َربِّ ًئا َفَمَضَغهح، فَ َقاَل َلهح رَبُّهح ِحنَي َأََتهح: ملَ َأْفَطْرَت؟، َوهح َكرِْهتح َأْن أحَكلَِّمَك ِإالَّ َوَفِمي طَيِّبح  يّنِ  َشي ْ

ا ُثحَّ اْئِتِّن، فَ َفَعَل محوَسى َعَلْيِه  الّرِيِح، قَاَل: َأَوَما َعِلْمَت اَي محوَسى َأنَّ رِيَح َفِم الصَّائِِم َأْطَيبح ِمْن رِيِح اْلِمْسِك؟ اْرِجْع َفصحْم َعْشرً 
ا   فَ َلمَّ ِبِه،  َأَمَرهح  َما  اَلمح  َوقَالَ السَّ ْم  َخطَبَ هح َقْد  َهارحونح  وََكاَن  َذِلَك،  ْم  َساَءهح اأْلََجِل  يف  ِإلَْيِهْم  يَ ْرِجْع  مَلْ  أَنَّهح  محوَسى  قَ ْومح  ْم رََأى  ِإنَّكح  :

ْم ِفيِهْم ِمْثلح َذِلَك، َوَأاَن أَ  ْم َعَواِري َوَوَداِئعح، َوَلكح ْم، َواَل أحِحلُّ َخَرْجتحْم ِمْن ِمْصَر َوِلَقْوِم ِفْرَعْوَن ِعْندَكح ْم ِعْنَدهح َرى َأْن ََتَْتِسبحوا َما َلكح
ِمحِْسِكيِه   َواَل  َذِلَك،  ِمْن  ًئا  َشي ْ ِإلَْيِهْم  يَن  ِبَرادِّ َوَلْسَنا  َعارِيًَة،  َواَل  وَها  اْستحوِدْعتحمح َوِديَعًة  ْم  قَ ْوٍم َلكح لَّ  َوَأَمَر كح َحِفريًا  َفَحَفَر  أِلَنْ فحِسَنا، 

ْم ِمْن  ونح لََنا َواَل هَلحْم، وََكاَن َذِلَك ِمْن َمَتاٍع َأْو ِحْلَيٍة َأْن يَ ْقِذفحوهح يف َذِلَك احْلَِفرِي، ُثحَّ َأَوَقَد َعَلْيِه النَّاَر فََأْخَرَجهح، فَ قَ ِعْنَدهح اَل: اَل َيكح
وَن اْلبَ َقَر ِجريَاٍن لَِبِّن ِإْسَرائِيَل، َومَلْ   اِمِريُّ ِمْن قَ ْوٍم يَ ْعبحدح ْن ِمْن َبِّن ِإْسَرائِيَل، فَاْحَتَمَل َمَع محوَسى َوَبِّن ِإْسَرائِيَل ِحنَي اْحَتَملحوا،  السَّ َيكح

ايَ  اَلمح:  السَّ َعَلْيِه  َهارحونح  لَهح  فَ َقاَل  هِبَارحوَن،  َفَمرَّ  قَ ْبَضًة،  ِمْنهح  فََأَخَذ  أَثَ ًرا  رََأى  َأْن  َلهح  يف    فَ قحِضَي  َما  ت حْلِقي  َأاَل   ، َو َساِمِريِّ َوهح َيِدَك؟ 
الْ  ِبَكمح  َجاَوَز  الَِّذي  وِل  الرَّسح أَثَِر  ِمْن  قَ ْبَضٌة  َهِذِه  فَ َقاَل:  َذِلَك،  طحَواَل  َأَحٌد  يَ َراهح  اَل  َعَلْيِه  َأْن  قَاِبٌض  ِإالَّ  ِبَشْيٍء  أحْلِقيَها  َفاَل  َبْحَر، 

، فَأَْلَقاهَ  وَن َما أحرِيدح وَن ِعْجاًل، فَاْجَتَمَع َما َكاَن يف احْلحْفَرِة ِمْن  َتْدعحَو هللَا ِإَذا أَْلِقْيتح َأْن َيكح ، فَ َقاَل: أحرِيدح َأْن َتكح ا َوَدَعا َلهح َهارحونح
َواٌر، قَاَل اْبنح َعبَّ  ،  اٍس: اَل َوهللِا، َما كَ َمَتاٍع َأْو ِحْلَيٍة َأْو َنحَاٍس َأْو َحِديٍد، َفَصاَر ِعْجاًل َأْجَوَف لَْيَس ِفيِه َرْوٌح َلهح خح اَن َلهح َصْوٌت َقطُّ

بَ نح  فَ تَ َفرََّق  َذِلَك،  ِمْن  الصَّْوتح  َذِلَك  َفَكاَن  ِفيِه،  ِمْن  َوََتْرحجح  دحبحرِِه  ِمْن  لح  َتْدخح الّرِيحح  َا َكاَنِت  اَي ِإُنَّ ِفْرَقٌة:  فَ َقاَلْت  ِفَرقًا،  ِإْسَرائِيَل  و 
، َما َهَذا َوأَْنَت َأْعَلمح ِبِه؟ قَاَل: َهَذا   َنا  َساِمِريُّ بح هِبََذا َحَّتَّ يَ ْرِجَع ِإلَي ْ ْم، َوَلِكنَّ محوَسى َأَضلَّ الطَّرِيَق، فَ َقاَلْت ِفْرَقٌة: اَل نحَكذِّ رَبُّكح

ْن رَب ََّنا فَِإانَّ  ْعَناهح َوَعَجْزاَن ِفيِه ِحنَي رَأَيْ َنا، َوِإْن مَلْ َيكح ْن َضي َّ َل محوَسى، َوقَاَلْت ِفْرَقٌة: َهَذا َعَملح  نَ تَِّبعح قَ وْ محوَسى، فَِإْن َكاَن رَب ََّنا مَلْ َنكح
ْدَق مبَا   ، َوأحْشِرَب ِفْرَقٌة يف ق حلحوهِبِمح الصِّ قح ْيطَاِن، َولَْيَس ِبَربَِّنا، َوَلْن ن حْؤِمَن ِبِه َواَل نحَصدِّ اِمِريُّ يف اْلِعْجِل، َوَأْعَلنحوا التَّْكِذيَب الشَّ قَاَل السَّ

، َهَكَذا قَالحوا: َفَما اَبلح محوَسى َوَعَداَن َثاَل ِبِه، فَ َقاَل هَلحْم َهارح  تحْم ِبِه، َوِإنَّ رَبََّكمح الرَّمْحَنح َا فحِتن ْ : اَي قَ ْوِم ِإُنَّ ِثنَي يَ ْوًما ُثحَّ َأْخَلَفَنا؟ َهِذِه ونح
ب َ  َو َيْطلحبحهح َويَ ت ْ ْم: َأْخطََأ رَبَّهح، فَ هح هح َفَهاؤح اَلمح، َوقَاَل َلهح َما قَاَل، َأْخرَبَهح َأْربَ عحوَن َقْد َمَضْت، فَ َقاَل سح ا َكلََّم هللاح محوَسى َعَلْيِه السَّ عحهح، فَ َلمَّ

ْعتحْم يف اْلقحرْ  هح ِإلَْيِه، َوأَْلَقى آِن، َوَأَخَذ ِبَرْأِس َأِخيِه ََيحرُّ مبَا َلِقَي قَ ْومحهح ِمْن بَ ْعِدِه، فَ َرَجَع محوَسى ِإىَل قَ ْوِمِه َغْضَباَن َأِسًفا، قَاَل هَلحْم َما مسَِ
اِمِريِّ فَ َقاَل َلهح: َما   مَحََلَك َعَلى َما َصنَ ْعَت؟ قَاَل: قَ َبْضتح اأْلَْلَواَح ِمَن اْلَغَضِب، ُثحَّ ِإنَّهح َعَذَر َأَخاهح ِبعحْذرِِه َلهح، فَاْنَصَرَف ِإىَل السَّ

َها، َوعحمِّ  وِل، َوَفِطْنتح ِإلَي ْ َلْت َل نَ ْفِسي قَاَل فَاْذَهْب فَِإنَّ َلَك يف احْلََياِة قَ ْبَضًة ِمْن أَثَِر الرَّسح َها }وََكَذِلَك َسوَّ ْم، فَ َقَذفْ ت ح َيْت َعَلْيكح
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َْلَفهح َواْنظحْر ِإىَل ِإهلََِك الَِّذي ظَْلَت َعَلْيِه َعاِكًفا لَنح  نَ ْنِسَفنَّهح يف اْلَيمِّ َنْسًفا{ ]طه: َحّرِقَ نَّهح ُثحَّ لَ َأْن تَ قحوَل اَل ِمَساَس َوِإنَّ َلَك َمْوِعًدا َلْن َتح
َنِة َواْغتحِبَط الَِّذينَ 96 َقَن بَ نحو ِإْسَرائِيَل اِبْلِفت ْ ْم ِفيِه ِمْثَل رَْأِي َهارحوَن، فَ َقالحوا [ َوَلْو َكاَن ِإهَلًا مَلْ َُنْلحصح ِإىَل َذِلَك ِمْنهح، فَاْستَ ي ْ  َكاَن رَْأي حهح

محوَسى،   اَي  قَ ْومَ جِلََماَعِتِهْم:  محوَسى  فَاْخَتاَر  َعِمْلَنا،  َما  َعنَّا  فَ يحَكفِّرح  َنْصنَ عحَها،  تَ ْوبٍَة  اَبَب  لََنا  يَ ْفَتَح  َأْن  رَبََّك  لََنا  اًل َسْل  رَجح َسْبِعنَي  هح 
، َواْسَتْحَيا  ِلَذِلَك، اَل َيَْلحوا اخْلَرْيَ، ِخَياَر َبِّن ِإْسَرائِيَل َوَمْن مَلْ يحْشِرْك يف اْلِعْجِل، فَاْنطََلَق هبِِ  ْوبََة، فَ َرَجَفْت هِبِمح اأْلَْرضح ْم َيْسَألح هَلحمح الت َّ

نَ َنِبُّ هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن قَ ْوِمِه َوِمْن َوْفِدِه ِحنَي فحِعَل هِبِْم َما فحِعَل، فَ َقاَل: }َلْو شِ  ِْلكح َي َأِتح ْم ِمْن قَ ْبلح َوِإايَّ ا مبَا ْئَت َأْهَلْكتَ هح
َفَهاءح ِمنَّا{ ]األعراف:   بِّ اْلِعْجِل َوِإميَاٍن ِبِه، َفِلَذِلَك  155فَ َعَل السُّ [ َوِفيِهْم َمْن َكاَن هللاح اطََّلَع ِمْنهح َعَلى َما أحْشِرَب قَ ْلبحهح ِمْن حح

ب حَها لَّ َشْيٍء َفَسَأْكت ح ، فَ َقاَل: }َرمْحَيِت َوِسَعْت كح ْم ِِباَيتَِنا ي حْؤِمنحوَن الَِّذيَن   رََجَفْت هِبِمح اأْلَْرضح قحوَن َوي حْؤتحوَن الزََّكاَة َوالَِّذيَن هح ِللَِّذيَن يَ ت َّ
جْنِيِل{ ]األ ْورَاِة َواإْلِ ْم يف الت َّ ونَهح َمْكتحواًب ِعْنَدهح يَّ الَِّذي َيَِدح وَل النَِّبَّ اأْلحمِّ ، سَ 156عراف:  يَ تَِّبعحوَن الرَّسح ْوبََة [ فَ َقاَل: اَي َربِّ أَْلتحَك الت َّ

أحمَّ  يف  ْرَِجِّن  َتح َحَّتَّ  ْرَتِّن  َأخَّ َتَك  فَ َلي ْ قَ ْوِمي،  َغرْيِ  ِلَقْوٍم  َها  ت ح َرمْحَيِت َكتَ ب ْ ِإنَّ  فَ قحْلَت:  ِإنَّ  ِلَقْوِمي  َلهح:  فَ َقاَل  وَمِة،  اْلَمْرحح ِل  الرَّجح َذِلَك  ِة 
لَّ  ْم كح هح ٍل ِمن ْ لُّ رَجح ْم َأْن يَ ْقتحَل كح ْيِف اَل ي حَباَل َمْن قَ َتَل يف َذِلَك اْلَمْوِطِن، َوَيَِْت أحولَئِ  تَ ْوبَ تَ هح لحهح اِبلسَّ َك  َمْن َلِقَي ِمْن َواِلٍد َوَوَلٍد، فَ يَ ْقت ح

َوَغَفَر هللاح ِلْلَقاِتِل َواْلَمْقتحوِل، ُثحَّ َساَر    ،الَِّذيَن َكاَن َخِفَي َعَلى محوَسى َوَهارحوَن َواطََّلَع هللاح ِمْن ذحنحوهِبِْم فَاْعرَتَفحوا هِبَا، َوفَ َعلحوا َما أحِمرحوا
َسِة، َوَأَخَذ اأْلَْلَواَح بَ ْعَدَما سَ  َقدَّ ًها ََنَْو اأْلَْرِض اْلمح ْم اِبلَِّذي أحِمَر  هِبِْم محوَسى َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم محتَ َوجِّ ، فََأَمَرهح َكَت َعْنهح اْلَغَضبح

ْم َحَّتَّ َخافحوا ْم ِمَن اْلَوظَاِئِف، فَ ثَ قحَل َذِلَك َعَلْيِهْم، َوأَبَ ْوا َأْن يحِقرُّوا هِبَا، فَ نَ َتَق هللاح َعَلْيِهمح اجْلََبَل َكأَنَّ ِبِه َأْن ي حبَ لَِّغهح  هح هح ظحلٌَّة، َوَداَن ِمن ْ
ْم محْصطَفُّوَن يَ ْنظح  وا اْلِكَتاَب أبَِمْيَاهِنِْم َوهح َو ِمْن َورَاِء اجْلََبِل خَمَاَفَة َأْن يَ َقَع َأْن يَ َقَع َعَلْيِهْم، فََأَخذح رحوَن ِإىَل اجْلََبِل َواْلِكَتابح أِبَْيِديِهْم، َوهح

مْ  َخْلقحهح َجبَّارحوَن،  قَ ْوٌم  ِفيَها  َمِديَنًة  وا  فَ َوَجدح َسَة،  َقدَّ اْلمح اأْلَْرَض  أَتَ وحا  َحَّتَّ  َمَضْوا  ُثحَّ   ، َوذََكَر  َعَلْيِهْم  محْنَكٌر،  َخْلٌق  َأْمًرا   َثَارِِهْم  ِمْن 
لحَها مَ  َها فَِإانَّ َعِجيًبا ِمْن ِعَظِمَها، فَ َقالحوا: اَي محوَسى ِإنَّ ِفيَها قَ ْوًما َجبَّارِيَن اَل طَاَقَة لََنا هِبِْم، َواَل َنْدخح وا ِمن ْ ا َدامحوا ِفيَها، فَِإْن خَيْرحجح

اَلِن ِمَن الَِّذيَن خَيَافحونَ  ِمَن اجْلَبَّارِيَن: آَمَنا مبحوَسى َوَخَرَجا ِإلَْيِه فَ َقالحوا:    - ِقيَل لََيزِيَد: َهَكَذا قَ َرَأهح؟ قَاَل: نَ َعْم   -  َداِخلحوَن، قَاَل رَجح
فَِإهنَّحمْ  َوَعَدِدِهْم  َأْجَساِمِهْم  ِمْن  رَأَيْ تحْم  َما  ِمْن  ََتَافحوَن  َا  ِإُنَّ تحْم  ن ْ ِإْن كح ِبَقْوِمَنا،  َأْعَلمح  ق حلح ََنْنح  اَل  لحوا    فَاْدخح ْم،  ِعْنَدهح َمنَ َعَة  َواَل  هَلحْم،  وَب 

ْم َغالِبحوَن، َويَ قحولح أحاَنٌس: ِإهنَّحَما ِمْن قَ ْوِم محوَسى، فَ َقاَل   وهح فَِإنَّكح الَِّذيَن خَيَافحوَن بَ نحو ِإْسَرائِيَل: }قَالحوا اَي َعَلْيِهمح اْلَباَب، فَِإَذا َدَخْلتحمح
وَن{ ]املائدة:  محوَسى ِإانَّ َلْن َنْدخح  َنا قَاِعدح [ فََأْغَضبحوا محوَسى َعَلْيِه 24َلَها أََبًدا َما َدامحوا ِفيَها فَاْذَهْب أَْنَت َورَبَُّك فَ َقاِتاَل ِإانَّ َهاهح

هح  ِمن ْ رََأى  ِلَما  َذِلَك،  قَ ْبَل  َعَلْيِهْم  يَدَعح  َومَلْ  فَاِسِقنَي،  ْم  َومَسَّاهح َعَلْيِهْم  َفَدَعا  اَلمح،  يَ ْوَمِئٍذ  السَّ َحَّتَّ َكاَن  َوِإَساَءِِتِْم،  اْلَمْعِصَيِة  ِمَن  ْم 
ْم محوَسى: فَاِسِقنَي، َفَحرََّمَها َعَلْيِهْم َأْربَِعنَي َسَنةً  ْم َكَما مَسَّاهح لَّ يَ ْوٍم فَاْسَتَجاَب هللاح تَ َعاىَل َلهح، َومَسَّاهح وَن كح وَن يف اأْلَْرِض، يحْصِبحح هح  يَِتي ْ

لَ  َوَجَعلَ فَ َيِسريحوَن  ْلَوى،  َوالسَّ اْلَمنَّ  َعَلْيِهمح  َوأَنْ َزَل  التِّيِه،  يف  اْلَغَماَم  َعَلْيِهمح  ظَلََّل  ُثحَّ  قَ َراٌر،  هَلحْم  تَ تَِّسْخ،    ْيَس  َواَل  َلى  تَ ب ْ اَل  ثَِيااًب  هَلحْم 
رِِهْم َحَجًرا محَرب ًَّعا، َوَأَمَر محوَسى َفَضَربَهح ِبَعَصاهح  ، َوَأْعَلَم   َوَجَعَل َبنْيَ َأْظهح ٍ لِّ اَنِحَيٍة َثاَلثَةح َأْعنيح ًنا، يف كح فَانْ َفَجَرْت ِمْنهح اثْ نَ َتا َعْشَرَة َعي ْ

وا َذِلَك احْلََجَر ابِ  َقَلٍة ِإالَّ َوَجدح لحوَن ِمْن َمن ْ َها، َفاَل يَ ْرَتَِ مح الَّيِت َيْشَربحوَن ِمن ْ نَ هح لَّ ِسْبٍط َعي ْ أْلَْمِس، رََفَع اْبنح  ْلَمَكاِن الَِّذي َكاَن ِفيِه ابِ كح
عَ  َق َذِلَك ِعْنِدي َأنَّ محَعاِويََة مسَِ َث َهَذا احْلَِديَث فَأَْنَكَر  َعبَّاٍس َهَذا احْلَِديَث ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَصدَّ اْبَن َعبَّاٍس َحدَّ

وَن اْلِفْرَعْوينُّ الَِّذي َأْفَشى ْن َعِلَم ِبِه َواَل َظَهَر   َعَلْيِه َأْن َيكح َعَلى محوَسى َأْمَر اْلَقِتيِل الَِّذي قَ َتَل، فَ َقاَل: َكْيَف ي حْفِشي َعَلْيِه َومَلْ َيكح
ْسَرائِيِليُّ الَِّذي َحَضَر َذِلَك؟ فَ َغِضَب اْبنح َعبَّاٍس، فََأَخَذ بَِيِد محَعاِويََة فَاْنطََلَق بِ  ْعِد ْبِن َماِلٍك الزُّْهِريِّ فَ َقاَل َلهح:  ِه ِإىَل سَ َعَلْيِه ِإالَّ اإْلِ
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وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن قَِتيِل محوَسى   ثْ َنا َعْن َرسح دِّ رح يَ ْوًما حح ْسَرائِيِليُّ اَي َأاَب ِإْسَحاَق، َهْل َتْذكح الَِّذي قَ َتَل ِمْن آِل ِفْرَعْوَن؟ آإْلِ
ْسَرائِيِليِّ َشِهَد َعَلى َذِلَك َوَحَضَرهح َأْفَشى َعَلْيِه َأِم اْلِفْرعَ  َع ِمَن اإْلِ َا َأْفَشى َعَلْيِه اْلِفْرَعْوينُّ، َما مسَِ  ْوينُّ؟ قَاَل: َأُنَّ

 (: رجاله ثقات. 346# قال محقق كتاب التفسير )
 [ 74مُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى{ ]طه:  قَوْلُهُ تَعَالَى: }إِنَّهُ مِنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا، فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَ 

ْم، َعْن َأيب َسعِ س[ َأْخرَباََن  [ ]1067]   -11264 ثَ هح : َأنَّ َأاَب َنْضَرَة، َحدَّ ثَ َنا عحْثَمانح ثَ َنا َخاِلٌد، َحدَّ دح ْبنح َعْبِد اأْلَْعَلى، َحدَّ يٍد  حمحَمَّ
وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َيحَْمعح النَّاسح ِعْنَد َجْسِر َجَهنََّم، َوِإنَّ  : َأنَّ َرسح ،    اخْلحْدِريِّ َعَلْيِه َحَسًكا وََكاَللِيَب، َومَيحرُّ النَّاسح

ْم ميَْ  ْم َيْسَعى، َوبَ ْعضحهح ِر، َوبَ ْعضحهح َضمَّ ْم ِمْثلح اْلَفَرِس اْلمح ْم ِمْثلح اْلرَبِْق، َوبَ ْعضحهح هح رُّ ِمن ْ ، َواْلَكاَللِيبح قَاَل: فَ َيمح ْم يَ ْزَحفح ِشي، َوبَ ْعضحهح
ْم، َواْلَماَلِئَكةح جبَ  ْم َأْهلحَها َفاَل ََتْطَفحهح ْم، قَاَل: فََأمَّا َأْهلحَها الَِّذيَن هح مَّ َسلِّْم َسلِّْم، َواْلَكاَللِيبح ََتْطَفحهح بَ تَ ْيِه: اللهح مَيحوتحوَن َواَل ََيْيَ ْوَن،    ن ْ

ضِ  وَن  ْؤَخذح فَ ي ح َفْحًما،  ونحوَن  فَ َيكح ََيْرَتِقحوَن  َوَخطَااَي  ِبَذنحوٍب  وَن  ي حْؤَخذح أحاَنٌس  اجْلَنَِّة،   َبارَاتٍ َوَأمَّا  ِمَن  هَنٍْر  َعَلى  ْقَذفحوَن  فَ ي ح ِضَبارَاٍت، 
ْيِل " قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َهلْ  يِل السَّ بحتح احْلَبَّةح يف محَِ تحوَن َكَما تَ ن ْ ب ح لحوَن فَ يَ ن ْ غَاَء؟ بَ ْعدح ي حْؤَذنح هَلحْم فَ َيْدخح  رَأَيْ تحمح الصَّب ْ

 جْلَنََّة«ا
 (: صحيح.347# قال محقق كتاب التفسير )

 سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ   - 21

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 [ 96قَوْلُهُ تَعَالَى: }حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ{ ]األنبياء:  
، َعِن اْبِن َعْمِرو ْبِن أَبحو َداوحَد،  َأْخرَباََن    س[* [ ]1068]   -11271 ْعَماِن ْبِن َساملٍِ ْعَبةح، َعِن الن ُّ ثَ َنا شح ثَ َنا َسْهلح ْبنح مَحَّاٍد، َحدَّ َحدَّ

وَج   وَج َوَمْأجح ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َيَْجح ِه، قَاَل: قَاَل َرسح عحوَن َما َشاءحوا، َوَشَجٌر  هَلحْم ِنَساٌء َيحَامِ َأْوٍس، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ
ٌل ِإالَّ تَ َرَك ِمْن ذحرِّيَِّتِه أَْلًفا َفَصاِعًدا« ْم رَجح هح وَن َما َشاءحوا، َفاَل مَيحوتح ِمن ْ  ي حَلقِّحح

 (: إسناده ضعيف. 354# قال محقق كتاب التفسير )
 سُورَةُ الْحَجِّ   -   22

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 [ 39تَعَالَى: }أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا{ ]احلج:  قَوْلُهُ  
دح ْبنح َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن َأيب س[*  [ ]1069]  - 11283 ثَ َنا حمحَمَّ دح ْبنح ََيََْي، َحدَّ ثَ َنا حمحَمَّ ثَ َنا  َأْخرَبين زََكِرايَّ ْبنح ََيََْي، َحدَّ  رِْزَمَة، َحدَّ

َأوَّلَ  َفَكاَن  قَاَل:   ، الزُّْهِريِّ َعِن  يحونحَس،  َعْن  هللِا،  َعْبدح  َأْخرَباََن  َصاِلٍح،  أَبحو  ويَْه  َعْن   َسْلمح عحْرَوةح،  َأْخرَبين  اْلِقَتاِل َكَما  يف  نَ َزَلْت  آيٍَة 
وا َوِإنَّ هللَا َعَلى َنْصرِِهْم َلَقِديٌر{ ]احلج:   [ ِإىَل قَ ْوِلِه }ِإنَّ هللَا َلَقِويٌّ َعزِيٌز{ ]احلج:  39َعاِئَشَة: }أحِذَن ِللَِّذيَن ي حَقاتَ لحوَن أبَِهنَّحْم ظحِلمح

 ِقَتاِل يف آٍي َكِثرٍي ِمَن اْلقحْرآنِ [ ُثحَّ َأِذَن اِبلْ 40
 (: صحيح.366# قال محقق كتاب التفسير )
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 [ 29قَوْلُهُ تَعَالَى: }وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ{ ]احلج:  
، َعْن َأيب    َأْخرَبانَ   س[* [ ]1070]   -11284 ثَ َنا اللَّْيثح َبةح ْبنح َسِعيٍد، َحدَّ وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه ق حتَ ي ْ الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبٍر، َعْن َرسح

 »  َوَسلََّم أَنَّهح قَاَل: »َخرْيح َما رحِكَبْت ِإلَْيِه الرََّواِحلح َمْسِجِدي َهَذا، َواْلبَ ْيتح اْلَعِتيقح
 (: صحيح.376# قال محقق كتاب التفسير )

 سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ   -   23

 اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ  
11287-  [1071[ ق حْلَنا   َأْخرَبانَ   س[* [  قَاَل:  اَببَ نحوَس،  ْبنح  يَزِيدح  ثَ َنا  َحدَّ ِعْمَراَن،  َأيب  َعْن  َجْعَفٌر،  ثَ َنا  َحدَّ َسِعيٍد،  ْبنح  َبةح  ق حتَ ي ْ

وِل هللِا   لحقح َرسح ْؤِمِننَي، َكْيَف َكاَن خح «، فَ َقَرَأْت  ِلَعاِئَشَة: اَي أحمَّ اْلمح وِل هللِا اْلقحْرآنح لحقح َرسح َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم؟ , قَاَلْت: »َكاَن خح
ْؤِمنحوَن{ ]املؤمنون:   ْم َعَلى َصَلَواِِتِْم َيحَاِفظحوَن{ ]املؤمنون:  1}َقْد َأفْ َلَح اْلمح [ , قَاَلْت: »َهَكَذا َكاَن 9[ َحَّتَّ انْ تَ َهْت }َوالَِّذيَن هح

لحقح  وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم«  خح  َرسح
 (: حسن.370# قال محقق كتاب التفسير )

َع َسِعيَد ْبَن َأْخرَباََن    س[* [ ]1072]  - 11288 ثَ َنا عحبَ ْيدح هللِا، َعْن ِإْسَرائِيَل، َعْن َعْبِد اأْلَْعَلى، أَنَّهح مسَِ َلْيَماَن، َحدَّ َأمْحَدح ْبنح سح
َبرْيٍ   َمرح ِحنَي نَ َزَلْت َهِذِه اْْليَةح }محْسَتْكرِبِيَن ِبِه َساِمرً جح رَِه السَّ َا كح ثح َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: " ِإُنَّ رحوَن{ ]املؤمنون:  َيحَدِّ   [،67ا َِتْجح

]املؤمنون:   }َساِمًرا{  َأْهلحهح،  ََنْنح  يَ قحولحوَن:  اِبْلبَ ْيِت  محْسَتْكرِبِيَن   " قَالَ 67فَ َقاَل:  رحونَهح، [  يَ ْعمح َواَل  ِفيِه  رحوَن  َوَيْسمح يَ َتَكربَّحوَن  : َكانحوا 
رحونَهح "   َويَ ْهجح

 (: إسناده حسن.371# قال محقق كتاب التفسير )
، َأْخرَباََن َأيب، أَنْ َبَأين يَزِ َأْخرَباََن    س[* [ ]1073]   -11289 دح ْبنح عحَقْيٍل، َأْخرَباََن َعِليُّ ْبنح احْلحَسنْيِ ، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن حمحَمَّ يدح

َك   دح ، أَْنشح دح ْفَياَن ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: اَي حمحَمَّ يَ ْعِّن   - هللاَ َوالرَِّحَم، فَ َقْد َأَكْلَنا اْلِعْلِهَز  َعبَّاٍس، قَاَل: " َجاَء أَبحو سح
َم  ْم اِبْلَعَذاِب َفَما اْسَتَكانحوا ِلَرهبِِّْم َوَما يَ َتَضرَّعحوَن{ ]املؤمنون:  فَأَنْ َزَل هللاح عَ  -اْلَوبَ َر َوالدَّ  [ 76زَّ َوَجلَّ }َوَلَقْد َأَخْذاَنهح

 (: صحيح.372# قال محقق كتاب التفسير )
ثَ َنا َعِليُّ ْبنح  َأْخرَباََن    س[* [ ]1074]   -11290 ٍد، َحدَّ حمحَمَّ دح ْبنح َجْعَفِر ْبِن  ارح ْبنح ِعيَسى، َعْن َعْبِد حمحَمَّ ثَ َنا َبشَّ ، َحدَّ اْلَمِديِّنِّ

ْعتح ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف قَ ْوِلهِ  َثِّن محوَسى ْبنح عحْقَبَة، قَاَل: مسَِ َباَرِك، قَاَل: َحدَّ ْم ََيَْأرحوَن اَل جَتَْأرحوا  هللِا ْبِن اْلمح  }اِبْلَعَذاِب ِإَذا هح
َماِم، 65ْم ِمنَّا اَل ت حْنَصرحوَن{ ]املؤمنون:  اْليَ ْوَم ِإنَّكح  دح ْبنح َجْعَفِر ْبِن اإْلِ ثَ َنا حمحَمَّ ٍد، َحدَّ ْم َأْهلح َبْدٍر« , قَاَل مَحَْزةح ْبنح حمحَمَّ [ , قَاَل: »هح

، ِبِِْسَناِدِه ِمثْ َلهح  َثِّن َعِليُّ ْبنح اْلَمِديِّنِّ  قَاَل: َحدَّ
 إسناده حسن. (:373# قال محقق كتاب التفسير )

 سُورَةُ النُّورِ   -   24

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
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 [ 3قَوْلُهُ تَعَالَى: }وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِك { ]النور:  
ْعَتِمرح ْبنح  َأْخرَباََن    س[* [ ]1075]   -11295 ثَ َنا اْلمح ، َحدَّ ، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن َعْمرحو ْبنح َعِليٍّ َلْيَماَن، َعْن أَبِيِه، َعِن احلَْْضَرِميِّ سح

ٍد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمٍرو، قَاَل: " َكاَنِت اْمَرَأٌة ي حَقالح هَلَا أحمُّ َمْهزحوٍل، وََكاَنْت جبَِياٍد وَكَ  ٌل ِمْن َأْصَحاِب  حمحَمَّ ، فََأرَاَد رَجح اَنْت تحَساِفحح
َها ِإالَّ زَانٍ النَِّبِّ صَ  ْؤِمِننَي{ لَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن يَ تَ َزوََّجَها، فَأَنْ َزَل هللاح َعزَّ َوَجلَّ }َوالزَّانَِيةح اَل يَ ْنِكحح ّرَِم َذِلَك َعَلى اْلمح  َأْو محْشِرٍك َوحح

 [ 3]النور:  
 لجهالة الحضرمي شيخ سليمان بن طْرخان حسن، وهذا إسناد ضعيف  (:6480# قال شعيب في تخريج المسند )

 سُورَةُ الْفُرْقَانِ   -   25

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 [ 62قَوْلُهُ تَعَالَى: }وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً{ ]الفرقان:  
11308-   [1076[ َلْيَماَن،  َأْخرَباََن    * س[[  سح ْبنح  َعبَّاٍس، َأمْحَدح  اْبِن  َعِن  ِعْكرَِمَة،  َعْن  َداوحدح،  َأْخرَباََن  َهارحوَن،  ْبنح  يَزِيدح  ثَ َنا  َحدَّ

عِ  يف  َذِلَك  بَ ْعَد  أحْنِزَل  ُثحَّ  اْلَقْدِر،  َلِة  لَي ْ يف  نْ َيا  الدُّ َماِء  السَّ ِإىَل  ُجحَْلًة  اْلقحْرآنح  أحْنِزَل   " َيَْتحونَ قَاَل:  }َواَل  قَاَل:  َسَنًة،  ِإالَّ ْشرِيَن  مبََثٍل  َك 
َناَك اِبحْلَقِّ َوَأْحَسَن تَ ْفِسريًا{ ]الفرقان:   [، َوقَ َرَأ }َوق حْرآاًن فَ َرقْ َناهح لِتَ ْقَرَأهح َعَلى النَّاِس َعَلى محْكٍث َونَ زَّْلَناهح تَ ْنزِياًل{ ]اإلسراء:  33ِجئ ْ

106 ] 
 (: إسناده صحيح.36# قال اإلمام ابن كثير في فضائل القرآن )

 [ 68لُهُ تَعَالَى: }وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اهللُ إِلَّا بِالْحَقِّ{ ]الفرقان:  قَوْ 
ثَ َنا َجرِيٌر، َعْن َمْنصحوٍر، َعْن ِهاَلِل ْبِن َيَساٍف، َعْن َسَلَمَة ْبِن قَ ْيٍس، َأْخرَباََن    س[* [ ]1077]   -11309 َبةح ْبنح َسِعيٍد، َحدَّ ق حتَ ي ْ

َا ِهَي َأْرَبٌع   ِة اْلَوَداِع: »َأاَل ِإُنَّ ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يف َحجَّ نَّ ِمْن َفَما َأاَن أبََِشحَّ َعلَ   -قَاَل: قَاَل َرسح هح ْعت ح ْيِهنَّ ِمّنِّ محْنذح مسَِ
َوَسلََّم   َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  وِل  يَ ْعِّن   -َرسح مَحَْزةح:  قَاَل   ،» اِبحْلَقِّ ِإالَّ  هللاح  َحرََّم  الَّيِت  ْفَس  الن َّ لحوا  تَ ْقت ح َواَل  ًئا،  َشي ْ اِبهلِل  وا  تحْشرِكح َواَل َأالَّ   

 تَ ْزنحوا، َواَل َتْسرِقحوا " 
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير هالل بن يساف، ويقال: إساف،   (:18989ل شعيب في تخريج المسند )# قا

 فمن رجال مسلم.
 سُورَةُ الْقَصَصِ   -   28

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
11318-   [1078[ ِعيَسى  َأْخرَباََن    س[* [  َأْخرَباََن  ْجٍر،  حح ْبنح  َعْن  َعِليُّ  اأْلَْعَمِش،  َعِن  ِت،  الزَّايَّ مَحَْزَة  َعْن  يحونحَس،  اْبنح  َو  َوهح

ْنَت جبَاِنِب الطُّوِر ِإْذ اَنَديْ َنا{ ]القصص:  َريْ َرَة، }َوَما كح قَاَل: " نحوِدَي: َأْن اَي أحمََّة  [، 46َعِليِّ ْبِن محْدِرٍك، َعْن َأيب زحْرَعَة، َعْن َأيب هح
ٍد، ْم قَ ْبَل َأْن َتْدعحوين "  حمحَمَّ تحكح ْم قَ ْبَل َأْن َتْسأَلحوين، َوَأَجب ْ تحكح  َأْعطَي ْ

 (: إسناده صحيح. 402# قال محقق كتاب التفسير )
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 [ 56قَوْلُهُ تَعَالَى: }إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ{ ]القصص:  
َرْيٍج، قَاَل: َأْخرَبين َعْمرحو ْبنح ِديَناٍر، َعْن َأيب َأْخرَباََن  س[* [ ]1079]  -11320 اٌج، َعِن اْبِن جح ثَ َنا َحجَّ ٍد، َحدَّ احلََْسنح ْبنح حمحَمَّ

 قَاَل: نَ َعْم "  ،[ ؟56صص: َسِعيِد ْبِن رَاِفٍع، أَنَّهح قَاَل اِلْبِن عحَمَر: " َأيف َأيب طَاِلٍب نَ َزَلْت }ِإنََّك اَل َِتِْدي َمْن َأْحبَ ْبَت{ ]الق 
 (: صحيح بشواهده. 404# قال محقق كتاب التفسير )

 [ 57قَوْلُهُ تَعَالَى: }إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا{ ]القصص:  
اٌج، َعِن اْبِن  َأْخرَباََن    س[* [ ]1080]  -11321 ثَ َنا َحجَّ ٍد، َحدَّ َرْيٍج، قَاَل: َأْخرَبين اْبنح َأيب محَلْيَكَة، قَاَل: قَاَل احلََْسنح ْبنح حمحَمَّ جح

َعْيٍب، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َومَلْ َيْسَمْعهح ِمْنهح، َأنَّ احْلَاِرَث ْبَن َعاِمِر ْبِن نَ ْوَفٍل الَِّذي قَا َل: }ِإْن نَ تَِّبَع اهْلحَدى َمَعَك ن حَتَخطَّْف َعْمرحو ْبنح شح
 [ 57القصص:  ِمْن َأْرِضَنا{ ]

 (: صحيح.405# قال محقق كتاب التفسير )
 سُورَةُ السَّجْدَةِ   - 32

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
ادح، قَ س[ َأْخرَباََن  [ ]1081]  - 11328 ثَ َنا أَبحو عحبَ ْيَدَة احْلَدَّ دح ْبنح الصَّبَّاِح، قَاَل: َحدَّ َثِّن حمحَمَّ اَل: ِإبْ َراِهيمح ْبنح يَ ْعقحوَب، قَاَل: َحدَّ

َريْ َرَة، َأنَّ النَِّبَّ  ، َعْن َعطَاٍء، َعْن َأيب هح َرْيِج اْلَمكِّيِّ ثَ َنا اأْلَْخَضرح ْبنح َعْجاَلَن، َعِن اْبِن جح َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َأَخَذ بَِيِدي قَاَل:    َحدَّ
ٍم، ُثحَّ اْستَ َوى   َما يف ِستَِّة َأايَّ نَ هح َمَواِت َواأْلََرِضنَي َوَما بَ ي ْ َريْ َرَة، ِإنَّ هللَا َخَلَق السَّ ْبََة يَ ْوَم »اَي َأاَب هح اِبِع، َوَخَلَق الرتُّ َعَلى اْلَعْرِش يَ ْوَم السَّ

ْبِت، َوا ، َوالتِّْقَن يَ ْوَم الثُّاَلََثِء، َوالنُّوَر يَ ْوَم اأْلَْرِبَعاالسَّ َجَر يَ ْوَم ااِلثْ َننْيِ َوابَّ يَ ْوَم اخْلَِميِس، َوآَدَم يَ ْوَم جْلَِباَل يَ ْوَم اأْلََحِد، َوالشَّ ِء، َوالدَّ
َهاِر بَ ْعَد اْلَعْصِر، َوَخَلَق َأِدميَ  َعِة يف آِخِر َساَعٍة ِمَن الن َّ  اأْلَْرِض َأمْحََرَها َوَأْسَوَدَها، َوطَيِّبَ َها َوَخِبيثَ َها، ِمْن َأْجِل َذِلَك َجَعَل هللاح اجْلحمح

يَِّب َواخْلَِبيَث«  َعزَّ َوَجلَّ ِمْن آَدَم الطِّ
 (، ورجح اإلمام البخاري وقفه. 2789# رواه اإلمام مسلم بنحوه )

 [ 21}وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ{ ]السجدة:  قَوْلُهُ تَعَالَى:  
، َعْن ِإْسَرائِيَل، َعْن َأيب ِإْسَحاَق، عَ َأْخرَباََن    س[* [ ]1082]  -11331 ثَ َنا َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح َمْهِديٍّ ، َحدَّ ْن َأيب  َعْمرحو ْبنح َعِليٍّ

اأْلَْكرَبِ  اْلَعَذاِب  دحوَن  اأْلَْدََن  اْلَعَذاِب  ِمَن  ْم  هح }َولَنحِذيَقن َّ هللِا،  َعْبِد  َعْن  عحبَ ْيَدَة،  َوَأيب  ]السجدة:  اأْلَْحَوِص،  قَاَل: »ِسنحوَن 21{   ]
مح« هح  َأَصابَ ت ْ

 (: رجاله ثقات. 415# قال محقق كتاب التفسير )
 الْأَحْزَابِ سُورَةُ    -   33

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 [ 35قَوْلُهُ تَعَالَى: }إِنَّ الْمُسْلِمِنيَ وَالْمُسْلِمَاتِ{ ]األحزاب:  
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ِد ْبنِ َأْخرَباََن    س[[ ]1083]  - 11340 ثَ َنا سحَوْيٌد، َأْخرَباََن َعْبدح هللِا، َعْن َشرِيٍك، َعْن حمحَمَّ ، َحدَّ دح ْبنح َحاِتٍِ َعْمٍرو، َعْن َأيب    حمحَمَّ
َا قَاَلْت: ِللنَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَي َنِبَّ هللِا، َما َل َأمسَْ  عح الّرَِجاَل يحْذَكرحوَن يف اْلقحْرآِن َوالنَِّساءح اَل َسَلَمَة، َعْن أحمِّ َسَلَمَة، َأهنَّ

ْؤِمَناِت{ ]األحزاب:  «،يحْذَكْرَن؟ ْؤِمِننَي َواْلمح ْسِلَماِت َواْلمح ْسِلِمنَي َواْلمح  [ 35فَأَنْ َزَل هللاح َعزَّ َوَجلَّ }ِإنَّ اْلمح
 (.3033( )3022أخرجه الترمذي بنحوه ) #

ِغريَةح ْبنح  َأْخرَباََن    س[* [ ]1084]  - 11341 ثَ َنا اْلمح دح ْبنح َمْعَمٍر، َحدَّ ثَ َنا َعْبدح اْلَواِحِد ْبنح حمحَمَّ ، َحدَّ َسَلَمَة أَبحو ِهَشاٍم اْلَمْخزحوِميُّ
ْعتح أحمَّ َسَلَمَة، َزوْ  َبَة، قَاَل: مسَِ ثَ َنا َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح َشي ْ ثَ َنا عحْثَمانح ْبنح َحِكيٍم، َحدَّ : ِزاَيٍد، َحدَّ َج النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم تَ قحولح

؟« , قَاَلتْ ق ح  : " فَ َلْم يَ رحْعِّن َذاَت يَ ْوٍم ظحْهًرا ِإالَّ ْلتح ِللنَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما لََنا اَل نحْذَكرح يف اْلقحْرآِن َكَما يحْذَكرح الّرَِجالح
هح َعَلى اْلِمْنرَبِ، قَاَلْت: َوَأاَن أحَسّرِحح رَْأِسي، فَ َلَفْفتح َشْعرِ  ْجَرِة بَ ْييِت، َفَجَعْلتح مَسِْعي ِعْنَد اجْلَرِيِد , فَِإَذا ِنَداؤح ي , ُثحَّ َخَرْجتح ِإىَل حح

ْسلِ  ْسِلِمنَي َواْلمح ، ِإنَّ هللَا يَ قحولح يف ِكَتاِبِه: }ِإنَّ اْلمح َو يَ قحولح َعَلى اْلِمْنرَبِ: " اَي أَي َُّها النَّاسح  [ ِإىَل آِخِر اْْليَةِ 35َماِت{ ]األحزاب:  هح
 [ 35}َأَعدَّ هللاح هَلحْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما{ ]األحزاب: 

 (: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح 26575# قال شعيب في تخريج المسند )

 [ 53األحزاب:  قَوْلُهُ تَعَالَى: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ{ ] 
، َعْن ِمْسَعٍر، َعْن مح   س[* [ ]1085]   -11355 ْفَيانح ثَ َنا سح ثَ َنا اْبنح َأيب عحَمَر، قَاَل: َحدَّ وَسى َأْخرَبين زََكِرايَّ ْبنح ََيََْي، قَاَل: َحدَّ

لح َمَع َرسحوِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم  ْنتح آكح َحْيًسا يف قَ ْعٍب، َفَمرَّ عحَمرح َفَدَعاهح ْبِن َأيب َكِثرٍي، َعْن ُمحَاِهٍد، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: كح
نَّ َعنْيٌ، فَ نَ َزَل احلَِْجابح " فََأَكَل، نَّ َما رَأَْتكح ، َلْو أحطَاعح ِفَيكح عحهح ِإْصبحِعي، فَ َقاَل: َحسِّ  فََأَصاَبْت ِإْصب ح

 (: إسناده حسن.439# قال محقق كتاب التفسير )
 سُورَةُ ص   -   38

 الرَّحِيمِ   بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ 

 قَوْلُهُ تَعَالَى: }وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي{  
11375-   [1086[ َعْن َأْخرَباََن    س[* [  َعيَّاٍش،  ْبنح  َبْكِر  أَبحو  ثَ َنا  قَاَل: َحدَّ آَدَم،  ْبنح  ََيََْي  َأْخرَباََن  قَاَل:  ِإبْ َراِهيَم،  ْبنح  ِإْسَحاقح 

َعْن   َصنٍي،  فََأخَ حح ْيطَانح  الشَّ فََأََتهح  يحَصلِّي،  َوَسلََّم َكاَن  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  النَِّبَّ  َأنَّ  َعاِئَشَة،  َعْن  هللِا،  قَاَل عحبَ ْيِد  َفَخنَ َقهح،  َفَصَرَعهح  َذهح 
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َحَّتَّ َوَجْدتح بَ ْرَد ِلَسانِِه َعَلى َيِدي، وَ  اَلمح , أَلَْصَبَح محوثَ ًقا َرسح َلْيَماَن َعَلْيِه السَّ َلْواَل َدْعَوةح َأِخي سح

»  َحَّتَّ يَ َراهح النَّاسح
 (: صحيح.459# قال محقق كتاب التفسير )

 سُورَةُ الزُّمَرِ   -   39

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 [ 31نْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ{ ]الزمر:  قَوْلُهُ تَعَالَى: }ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِ 
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، َعْن َجْعَفٍر، َعْن  َأْخرَباََن    س[* [ ]1087]  -11383 ثَ َنا يَ ْعقحوبح ثَ َنا َمْنصحورح ْبنح َسَلَمَة، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َعاِمٍر، قَاَل: َحدَّ حمحَمَّ
نَ َزَلْت    " قَاَل:  عحَمَر،  اْبِن  َعِن  َبرْيٍ،  جح ْبِن  ْم َسِعيِد  رَبِّكح ِعْنَد  اْلِقَياَمِة  يَ ْوَم  ْم  ِإنَّكح }ُثحَّ  نَ َزَلْت  َشْيٍء  َأيِّ  يف  نَ ْعَلمح  َوَما   , اْْليَةح  َهِذِه 

]الزمر:   وَن{  قَالَ 31ََتَْتِصمح  ،" َنةح  اْلِفت ْ َوقَ َعِت  َحَّتَّ  صحوَمٌة؟،  خح اْلِكَتاِب  َأْهِل  َوَبنْيَ  نَ َنا  بَ ي ْ لَْيَس  َاِصمح،  ُنح َمْن  ق حْلَنا:  عحَمَر: [  اْبنح   
 »َهَذا الَِّذي َوَعَداَن رَب َُّنا َأْن َُنَْتِصَم ِفيِه«

 (: إسناده حسن.467# قال محقق كتاب التفسير )
 [ 67قَوْلُهُ تَعَالَى: }وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ{ ]الزمر:  

ثَ َنا أَبحو َبْكِر َعْمرحو ْبنح َأْخرَباََن  س[* [ ]1088]  -11390 ثَ َنا َعْبدح احْلَِميِد ْبنح َصاِلٍح أَبحو َصاِلٍح، قَاَل: َحدَّ َمْنصحوٍر، قَاَل: َحدَّ
َريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرسحولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه   لُّ َأْهلِ ْبِن َعيَّاٍش، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأيب َصاِلٍح، َعْن َأيب هح :   َوَسلََّم: " كح اجْلَنَِّة يَ قحولح

ونح  : َلْو َأنَّ هللَا َهَداين، فَ َيكح لُّ َأْهِل النَّاِر يَ قحولح ْكًرا، وَكح ونح هَلحْم شح  َعَلْيِهْم َحْسَرًة " َلْواَل َأنَّ هللَا َهَداين فَ َيكح
 .(: إسناده صحيح على شرط البخاري 10652# قال شعيب في تخريج المسند )

 فُصِّلَتْ سُورَةُ    - 41

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 [ 22قَوْلُهُ تَعَالَى: }وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ{ ]فصلت:  
ثَ َنا َمْعَمٌر، َعْن هَبِْز ْبِن َحِكيمٍ  * س[[ ]1089]  -11405 ثَ َنا َعْبدح الرَّزَّاِق، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح رَاِفٍع، قَاَل: َحدَّ ، َعْن  َأْخرَباََن حمحَمَّ

ْم َواَل  ْم مَسْعحكح ِه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يف قَ ْوِلِه: }َيْشَهدح َعَلْيكح ْم{ ]فصلت:  أَبِيِه، َعْن َجدِّ لحودحكح ْم َواَل جح   [، 22أَْبَصارحكح
هح وَ  ْم تحْدَعْوَن محْفَدًما َعَلى َأفْ َواِهِكْم اِبْلِفَداِم، فََأوَّلح َشْيٍء يحِبنيح َعَلى َأَحدِِكْم َفِخذح  َكفُّهح«قَاَل: »ِإنَّكح

 (: صحيح.489# قال محقق كتاب التفسير )
 سُورَةُ الزُّخْرُفِ   -   43

 الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اهللِ  
ثَ َنا َسِعيدح ْبنح السَّ   س[* [ ]1090]   -  11413 ثَ َنا َخاِلدح ْبنح خَمَْلٍد، قَاَل: َحدَّ اِئِب، َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح عحْثَماَن ْبِن َحِكيٍم، قَاَل: َحدَّ

اَلِن اللَّ  ، قَاَل: َسأَْلَنا اْبنح َعبَّاٍس , ق حْلَنا: َما َهَذاِن الرَّجح وَن ِفيِهَما َما قَالحوا ِحنَي َعْن عحبَ ْيِد هللِا ْبِن يَزِيَد الطَّائِِفيِّ ْشرِكح َذاِن قَاَل اْلمح
وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم , َما آََتهح هللاح َعَلى النَّاِس؟ , قَاَل: " َأمَّا َعْن َأْهِل   ْخَتاِر: نَِفَسا َعَلى َرسح َهِذِه اْلَقْريَِة ِلْلطَاِئِف َفَجدُّ اْلمح

ِه لََنا " َمْسعحودح ْبنح َعْمٍرو،  َة َفَجبَّاٌر ِمْن َجَباِبَرِة ق حَرْيٍش، َومَلْ يحَسمِّ  َوَأمَّا َعْن َأْهِل َمكَّ
 (: ضعيف.497# قال محقق كتاب التفسير )

 [ 71قَوْلُهُ تَعَالَى: }وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ{ ]الزخرف:  
َاَمَة ْبِن عحْقَبَة، َعْن زَْيِد َأْخرَباََن    س[* [ ]1091]  -11414 ْجٍر، قَاَل: َأْخرَباََن َعِليُّ ْبنح محْسِهٍر: َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َثح َعِليُّ ْبنح حح

وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم , فَ َقاَل: أَتَ زْ  وِد ِإىَل َرسح ٌل ِمَن اْليَ هح لحوَن َوَيْشَربحوَن؟ , ْبِن َأْرَقَم، قَاَل: َجاَء رَجح عحمح َأنَّ َأْهَل اجْلَنَِّة َيَْكح



287 
 

ْرِب وَ  ٍل يف اأْلَْكِل َوالشَّ َة ِمائَِة رَجح ْعَطى ق حوَّ ْم لَي ح هح َل ِمن ْ لح: قَاَل: »ِإي َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه ِإنَّ الرَّجح ْهَوِة« , فَ َقاَل الرَّجح اجلَِْماِع َوالشَّ
لح وَ  ونح َلهح احْلَاَجةح، َولَْيَس يف اجْلَنَِّة َأًذى؟ , فَ َقاَل َلهح َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َحاَجةح أَ فَِإنَّ الَِّذي َيَْكح َحِدِهْم َرْشٌح يَِفيضح َيْشَربح َتكح

َر«  ِمْن ِجْلِدِه، فَِإَذا َبْطنحهح َقْد َضمح
 -وهو سليمان بن مهران   -ه ثقات، غير أن األعمشحديث صحيح، وهذا إسناد رجال  (:19269# قال شعيب في تخريج المسند )

 . قد عنعن، وإنما احتملوا تدليسه عمن أكثر عنهم من شيوخه
 سُورَةُ الدُّخَانِ   -   44

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 [ 15قَوْلُهُ تَعَالَى: }إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ{ ]الدخان:  
ثَ َنا ِهاَلٌل، َعْن   َأْخرَبانَ  * س[[ ]1092]  -11420 ثَ َنا ََثِبٌت، قَاَل: َحدَّ ْعَماِن، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا أَبحو الن ُّ أَبحو َداوحَد، قَاَل: َحدَّ

ٌد ِبَشَجَرِة الزَّقُّوِم، َهاتحوا ََتًْرا َوزح  َوِّف حَنا حمحَمَّ و ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس " َوقَاَل أَبحو َجْهٍل: َأخيح  ا " ْبًدا فَ تَ َزقَّمح
 .إسناده صحيح(، وقال شعيب: 3546أخرجه اإلمام أحمد ضمن حديث طويل )# 

 سُورَةُ الْجَاثِيَةِ   -   45

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
َثِّن َأيب، َعْن محَطرٍِّف، َعْن َجْعفَ   س[* [ ]1093]   -11421 ثَ َنا اْبنح محوَسى، قَاَل: َحدَّ ٍر، َأْخرَباََن ِإمْسَاِعيلح ْبنح يَ ْعقحوَب، قَاَل: َحدَّ

ََذ ِإهَلَهح َهَواهح{ ]اجلاثية:   َبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف َهِذِه اْْليَِة }َأفَ َرأَْيَت َمِن اَتَّ ْم يَ ْعبحدح احْلََجَر،    [،23َعْن َسِعيِد ْبِن جح هح قَاَل: َكاَن َأَحدح
َو َأْحَسنح ِمْنهح رََمى ِبِه َوَعْبَد اْْلَخَر "   فَِإَذا رََأى َما هح

 (: إسناده حسن.505# قال محقق كتاب التفسير )
 سُورَةُ الْأَحْقَافِ   -   46

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 [ 17دَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا{ ]األحقاف:  قَوْلُهُ: }وَالَّذِي قَالَ لِوَالِ 
ِد ْبِن ِزاَيٍد، قَ   س[* [ ]1094]   -11427 ْعَبَة، َعْن حمحَمَّ ثَ َنا أحَميَّةح ْبنح َخاِلٍد، َعْن شح ، قَاَل: َحدَّ ا  َأْخرَباََن َعِليُّ ْبنح احْلحَسنْيِ اَل: َلمَّ

َأيب   ْبنح  الرَّمْحَِن  َعْبدح  فَ َقاَل  َوعحَمَر،  َبْكٍر  َأيب  نَّةح  سح  : َمْرَوانح قَاَل  اِلْبِنِه،  محَعاِويَةح  َهَذا اَبَيَع   : َمْرَوانح فَ َقاَل  َوقَ ْيَصَر،  ِهَرْقَل  نَّةح  سح َبْكٍر: 
َما{ ]األحقاف:   َو 17الَِّذي أَنْ َزَل هللاح ِفيِه }َوالَِّذي قَاَل ِلَواِلَدْيِه أحفٍّ َلكح [ اْْليََة، فَ بَ َلَغ َذِلَك َعاِئَشَة فَ َقاَلْت: »َكَذَب َوهللِا، َما هح

أحمسَِّ  َأْن  ِشْئتح  َوِإْن  وَ ِبِه،  َمْرَواَن،  َأاَب  َلَعَن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  وَل  َوَلِكنَّ َرسح تحهح،  ي ْ َلَسمَّ ِفيِه  أحْنزَِلْت  الَِّذي  صحْلِبِه،  َي  يف  َمْرَوانح 
 َفَمْرَوانح فَضٌض ِمْن َلْعَنِة هللِا« 

 (. 4827)السياق أصله عند البخاري بغير هذا  #
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 الْفَتْحِ سُورَةُ    -   48

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 [ 26وَقَوْلُهُ تَعَالَى: }إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ{ ]الفتح:  
ثَ َنا َشَبابَةح ْبنح َسوَّاٍر، َعْن َأيب زَْبٍر َعْبِد هللِا ْبِن اْلَعاَلِء ْبنِ   س[* [ ]1095]   -11441  زَْبٍر، َعْن  َأْخرَباََن ِإبْ َراِهيمح ْبنح َسِعيٍد، َحدَّ

يََّة اجْلَاِهِليَِّة{ بحْسِر ْبِن عحبَ ْيِد هللِا، َعْن َأيب ِإْدرِيَس، َعْن أحيبَِّ ْبِن َكْعٍب، أَنَّهح َكاَن يَ ْقَرأح: }ِإْذ َجَعَل الَّ  ِذيَن َكَفرحوا يف ق حلحوهِبِمح احْلَِميََّة محَِ
لَ 26]الفتح:   ِإنََّك  قَاَل:  َلهح،  فََأْغَلَظ  عحَمَر  َذِلَك  فَ بَ َلَغ  احْلََرامح،  اْلَمْسِجدح  َلَفَسَد  مَحَْوا  يتحْم َكَما  محِح َوَلْو   , لح [  َأْدخح ْنتح  َأيّنِ كح تَ ْعَلمح 

وِل هللاِ  ٌل ِعْنَدَك ِعلْ َعَلى َرسح : َبْل أَْنَت رَجح ِّن ِمَّا َعلََّمهح هللاح، فَ َقاَل عحَمرح َعلُّمح ٌم َوق حْرآٌن، فَاقْ َرْأ َوَعلِّْم ِمَّا   َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم , فَ ي ح
ولحهح   َعلََّمَك هللاح َوَرسح

 [ 24وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ{ ]الفتح:    قَوْلُهُ تَعَالَى: }وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ 
َثِّن    س[* [ ]1096]   -11447 َثِّن َأيب، َعْن ََثِبٍت، قَاَل: َحدَّ ، َحدَّ دح ْبنح عحَقْيٍل، َأْخرَباََن َعِليُّ ْبنح احْلحَسنْيِ َعْبدح هللِا َأْخرَباََن حمحَمَّ

وِل هللاِ  نَّا َمَع َرسح َزينُّ، قَاَل: كح َجَرِة الَّيِت قَاَل هللاح، وََكَأيّنِ ِبغحْصٍن ِمْن َأْغصَ   ْبنح محَغفٍَّل اْلمح اِن َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم اِبحْلحَدْيِبَيِة يف َأْصِل الشَّ
وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َرفَ ْعتحهح َعْن َظْهرِِه، َوَعِليُّ ْبنح َأيب  َجَرِة َعَلى َظْهِر َرسح َهْيلح ْبنح َعْمٍرو َبنْيَ َيَدْيِه، تِْلَك الشَّ  طَاِلٍب َوسح
َهْيٌل َيدَ  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْكتحْب: ِبْسِم هللِا الرَّمْحَِن الرَِّحيِم " فََأَخَذ سح هح، فَ َقاَل: َما نَ ْعِرفح الرَّمْحََن الرَِّحيَم، فَ َقاَل َرسح

َما   َقِضيَِّتَنا  يف  فََأْمسَ اْكتحْب   , َة  َمكَّ َأْهَل  هللِا  ولح  َرسح ٌد  حمحَمَّ َعَلْيِه  َصاِلَح  َما  َهَذا  مَّ«،  اللهح َك  اِبمسِْ »اْكتحْب  فَ َقاَل:   ، بَِيِدِه نَ ْعِرفح َك 
، فَ َقاَل: " اْكتحْب: َهَذا َما   واًل، اْكتحْب يف َقِضيَِّتَنا َما نَ ْعِرفح ْنَت َرسح دح ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن  فَ َقاَل: فَ َقْد ظََلْمَناَك ِإْن كح حمحَمَّ َصاِلَح َعَلْيِه 

َثاَلثحوَن   َنا  َعَلي ْ َخَرَج  ِإْذ  ََنْنح َكَذِلَك  َنَما  فَ بَ ي ْ َفَكَتَب،  قَاَل:   ,  " هللِا  َرسحولح  َوَأاَن  طَِّلِب،  اْلمح يف َعْبِد  فَ ثَارحوا   ، اَلحح السِّ َعَلْيِهمح  َشاابًّ 
وِهَنا، َفَدَعا َعَلْيِهمح النَّ  ْم، فَ َقاَل هَلحْم رَ وحجح ولح هللِا َصلَّى هللاح ِبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فََأَخَذ هللاح أِبَْبَصارِِهْم، فَ قحْمَنا ِإلَْيِهْم فََأَخْذاَنهح سح

ْم َأَحٌد َأَمااًن؟ « فَ َقالحو  تحْم يف َعْهِد َأَحٍد، َأْو َهْل َجَعَل َلكح َو  َعَلْيِه َوَسلََّم: »َهْل ِجئ ْ ْم، فَأَنْ َزَل هللاح َعزَّ َوَجلَّ }َوهح ا: اَل، َفَخلَّى َسِبيَلهح
ْم{ ]الفتح:   هح ْم َعن ْ ْم َوأَْيِدَيكح ْم َعْنكح  [ 58[ ِإىَل }َبِصريًا{ ]النساء:  24الَِّذي َكفَّ أَْيِديَ هح

 سُورَةُ الْحُجُرَاتِ   -   49

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 [ 17مُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا{ ]احلجرات:  قَوْلُهُ تَعَالَى: }يَ 
اِئِب، َعْن  َأْخرَباََن    س[* [ ]1097]  -11455 دح ْبنح قَ ْيٍس، َعْن َعطَاِء ْبِن السَّ ثَ َنا حمحَمَّ ثَ َنا َأيب، َحدَّ َسِعيدح ْبنح ََيََْي ْبِن َسِعيٍد، َحدَّ

ِد ْبِن قَ ْيٍس، َعنْ  َبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َوَأْخرَباََن َسِعيدح ْبنح ََيََْي، َعْن أَبِيِه، َعْن حمحَمَّ ٍل،َسِعيِد ْبِن جح ِمْن ثَِقيٍف الَِّذي ي حَقالح َلهح أَبحو    رَجح
وِل هللِا َصلَّى هللاح عَ  َبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َقِدَم َوْفدح َبِّن َأَسٍد َعَلى َرسح وا , فَ َقالحوا: َعْوٍن، َعْن َسِعيِد ْبِن جح َلْيِه َوَسلََّم، فَ َتَكلَّمح

أبََقَ لِِّهمْ  َوَلْسَنا   , محَضرح  وا  قَاتَ َلْتَك  »َتَكلَّمح َما:  هح َعن ْ هللاح  َرِضَي  َوعحَمَر  َبْكٍر  أِلَيب  فَ َقاَل  َرمِحََك،  َوَصْلَنا  َشوَْكًة،  ْم  َأَكلَّهح َواَل   َعَدًدا، 
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ْيطَاَن يَ ْنِطقح َعَلى أَْلِسَنِتِهْم«، قَاَل عَ   يف َحِديِثِه: فَأَنْ َزَل هللاح َجلَّ َوَعزَّ  طَاءٌ َهَكَذا«، قَالحوا: اَل، قَاَل: »ِإنَّ ِفْقَه َهؤحاَلِء َقِليٌل، َوِإنَّ الشَّ
وا{ ]احلجرات:    [ اْْليَةَ 17}مَيحنُّوَن َعَلْيَك َأْن َأْسَلمح

 (: إسناده ضعيف. 539# قال محقق كتاب التفسير )
 سُورَةُ الطُّورِ   -   52

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 [ 4]الطور:    قَوْلُهُ تَعَالَى: }وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ{ 
11466  -   [1098[ َأْخربََ   س[*[  قَاَل:  َسَلَمَة،  ْبنح  مَحَّادح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:   ، َعفَّانح َأْخرَباََن  قَاَل:  ِإبْ َراِهيَم،  ْبنح  ِإْسَحاقح  اَن َأْخرَباََن 

»ذََكَر   َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  وَل  َرسح َأنَّ  أََنٍس،  َعْن  اَلمح  ََثِبٌت،  السَّ َعَلْيِه  ِإبْ َراِهيمح  َوِإَذا  اِبَعِة،  السَّ َماِء  السَّ يف  وَر  اْلَمْعمح اْلبَ ْيَت 
وا  عحوَن أَْلَف َمَلٍك، ِإَذا َخَرجح لَّ يَ ْوٍم َسب ْ لحهح كح َو َيْدخح وِر، َوِإَذا هح  « ِمْنهح اَل يَ عحودحوَن ِإلَْيِه أََبًدامحْسِنٌد َظْهَرهح ِإىَل اْلبَ ْيِت اْلَمْعمح

 (: صحيح.550# قال محقق كتاب التفسير )

 سُورَةُ النَّجْمِ   -   53

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 [ 11قَوْلُهُ تَعَالَى: }مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى{ ]النجم:  
ثَ َنا َأْخرَباََن  س[* [ ]1099]  -11472 َشْيٌم، َعْن َمْنصحوٍر، َعِن احْلََكِم، َعْن يَزِيَد ْبِن َشرِيٍك،  يَ ْعقحوبح ْبنح ِإبْ َراِهيَم، قَاَل: َحدَّ هح

 َرهح بَِبَصرِِه« َعْن َأيب َذرٍّ، قَاَل: »رََأى النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم رَبَّهح تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل ِبَقْلِبِه، َومَلْ ي َ 
 (: صحيح.556# قال محقق كتاب التفسير )

َثِّن َأيب، َعْن قَ َتاَدَة، َعْن ِعْكرِ   س[* [ ]1100]  -11474 َثِّن محَعاذح ْبنح ِهَشاٍم، قَاَل: َحدَّ َمَة،  َأْخرَبين يَزِيدح ْبنح ِسَناٍن، قَاَل: َحدَّ
ٌد َصلَّ   [، 10َعِن اْبِن َعبَّاٍس، }فََأْوَحى ِإىَل َعْبِدِه َما َأْوَحى{ ]النجم:  هح حمحَمَّ  ى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم« قَاَل: »َعْبدح

 (: رجاله ثقات. 588# قال محقق كتاب التفسير )
11475-   [1101[ َعْن  َأْخرَباََن    س[* [  قَ َتاَدَة،  َعْن  َأيب،  َثِّن  َحدَّ قَاَل:  ِهَشاٍم،  ْبنح  محَعاذح  َأْخرَباََن  قَاَل:  ِإبْ َراِهيَم،  ْبنح  ِإْسَحاقح 

ٍد َصلَّ ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن  َحمَّ وَسى، َوالرُّْؤيَةح ِلمح بْ َراِهيَم، َواْلَكاَلمح ِلمح وَن اخْلحلَّةح إِلِ  ى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم« َعبَّاٍس، قَاَل: »أَتَ ْعَجبحوَن َأْن َتكح
 (: صحيح.589# قال محقق كتاب التفسير )

 [ 13قَوْلُهُ تَعَالَى: }وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى{ ]النجم:  
بَ ْيٍش، َعْن َعْبِد هللِا،  س[ َأْخرَباََن  [ ]1102]  -11476 ، َعْن َأيب ِإْسَحاَق، َعْن ِزرِّ ْبِن حح ْفَيانح ثَ َنا سح دح ْبنح َمْنصحوٍر، قَاَل: َحدَّ حمحَمَّ

]النجم:   أحْخَرى{  نَ ْزَلًة  رَآهح  }َوَلَقْد  قَ ْوِلِه:  رَ 13يف  آاَيِت  ِمْن  رََأى  }َلَقْد  قَ ْوِلِه:  ِإىَل  ]النجم:  [  رْبَى{  اْلكح »رََأى    [، 18بِِّه  قَاَل: 
» اَلمح َقْد َسدَّ اأْلحفحَق مَلْ يَ َرهح ِإالَّ يف َهَذْيِن اْلَمَكاَننْيِ  ِجرْبِيَل َعَلْيِه السَّ

 أخرجه البخاري ومسلم من طرق بألفاظ مختلفة. #
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، قَاَل:  س[ َأْخرَباََن  [ ]1103]   -11477 دح ْبنح َحاِتٍِ ، قَاَل: َأْخرَباََن َعْبدح هللِا، َعْن َشرِيٍك، َعْن َأيب ِإْسَحاَق، حمحَمَّ ثَ َنا ِحبَّانح َحدَّ
قَاَل: »أَْبَصَر َنِبُّ هللِا َصلَّى هللاح   [، 13َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن يَزِيَد، َعِن اْبِن َمْسعحوٍد، يف قَ ْوِلِه: }َوَلَقْد رَآهح نَ ْزَلًة أحْخَرى{ ]النجم:  

َماِء َواأْلَْرِض، َومَلْ ي حْبِصْر رَبَّهح تَ َباَرَك وَ عَ   تَ َعاىَل«َلْيِه َوَسلََّم ِجرْبِيَل َعَلى رَفْ َرٍف َقْد َمََلَ َما َبنْيَ السَّ
 . َوَلْم ُيْبِصْر َربَُّه َتَباَرَك َوَتَعاَلى( وليس فيه قوله: 3283أخرجه الترمذي برقم ) #

11478-   [1104[ ْبِن َأْخرَباََن    * س[[  ِزرِّ  َعْن  َعاِصٍم،  َعْن  َسَلَمَة،  ْبِن  مَحَّاِد  َعْن  َسِعيٍد،  ْبنح  ََيََْي  ثَ َنا  َحدَّ َحِكيٍم،  ْبنح  ََيََْي 
بَ ْيٍش، َعْن َعْبِد هللِا، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم }َوَلَقْد رَآهح نَ ْزَلًة أحْخَرى{ ]النجم:   ْدرَِة قَالَ   [،13حح : »رَأَْيتح ِجرْبِيَل ِعْنَد السِّ

رِّ« ِجَناٍح، َلهح ِستُِّماَئِة  َها َِتَاِويلح الدُّ  يَ تَ َناثَ رح ِمن ْ
( المسند  تخريج  في  شعيب  قال  رجال (:  #3748  ثقات  رجاله  وبقية  الحديث،  حسن  صدوق  بهدلة  بن  عاصم  حسن،  إسناده 

 . الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم

 [ 19قَوْلُهُ تَعَالَى: }أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى{ ]النجم:  
َْيٍع، َعْن َأيب الطَُّفْيلِ َأْخرَباََن    * س[[ ]1105]  - 11483 ثَ َنا اْلَولِيدح ْبنح ُجح ثَ َنا اْبنح فحَضْيٍل، قَاَل: َحدَّ ْنِذِر، قَاَل: َحدَّ ، َعِليُّ ْبنح اْلمح

َة بَ َعَث َخاِلَد ْبَن اْلَولِيِد ِإىَل َُنَْلٍة، وَكَ  ا فَ ْتَح َرسحولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َمكَّ ْت هِبَا اْلعحزَّى، فََأََتَها َخاِلٌد , وََكاَنْت انَ قَاَل: َلمَّ
َها، ُثحَّ أََتى النَِّبَّ َصلَّى هللاح  َراِت، َوَهَدَم اْلبَ ْيَت الَِّذي َكاَن َعَلي ْ مح  َعَلْيِه َوَسلََّم فََأْخرَبَهح، فَ َقاَل: »اْرِجْع َعَلى َثاَلِث مَسحَراٍت، فَ َقَطَع السَّ

ْم يَ قحولحو فَِإنََّك مَلْ َتْصَنْع شَ  َها، َأْمَعنحوا يف اجْلََبِل , َوهح ْم َحَجبَ ت ح َدنَةح َوهح ا َبصحَرْت ِبِه السَّ ًئا« , فَ َرَجَع َخاِلٌد، فَ َلمَّ َن: اَي عحزَّى اَي عحزَّى،  ي ْ
َاَب َعَلى رَ  ْيِف َحَّتَّ قَ تَ َلَها، ُثحَّ رََجَع ِإىَل النَِّبِّ فََأََتَها َخاِلٌد , فَِإَذا اْمَرَأٌة عحْراَينٌَة , اَنِشَرٌة َشْعَرَها , ََتَْتِفنح الرتُّ َمَها اِبلسَّ ْأِسَها، فَ َعمَّ

 َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فََأْخرَبَهح , فَ َقاَل: »تِْلَك اْلعحزَّى« 
 .إسناده حسن(: 567# قال محقق كتاب التفسير )

 سُورَةُ الرَّحْمَنِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى   -   55

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
دح ْبنح َأيب َحْرَمَلَة، َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر،  َأْخرَباََن  س[* [ ]1106]  -11496 ثَ َنا حمحَمَّ ثَ َنا ِإمْسَاِعيلح، قَاَل: َحدَّ ْجٍر، َحدَّ َعِليُّ ْبنح حح

هللاح  َصلَّى  هللِا  وَل  َرسح َع  مسَِ أَنَّهح  ْرَداِء،  الدَّ َأيب  َتاِن{ َعْن  ن َّ جح رَبِِّه  َمَقاَم  َخاَف  }َوِلَمْن   : يَ قحولح  , اْلِمْنرَبِ  َعَلى  ي حَقصُّ  َو  َوهح َوَسلََّم  َعَلْيِه   
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم الثَّانِيَ 46]الرمحن:   وَل هللِا؟ , فَ َقاَل َرسح : َوِإْن َزََن َوِإْن َسَرَق اَي َرسح ْن َخاَف َمَقاَم َة: }َوِلمَ [ , فَ قحْلتح

]الرمحن:   َتاِن{  ن َّ جح َوَسلَّ 46رَبِِّه  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  َرسحولح  فَ َقاَل   , هللِا؟  وَل  َرسح اَي  َسَرَق  َوِإْن  َزََن  َوِإْن  الثَّانَِيَة:  فَ قحْلتح   , يف [  َم 
َتاِن{ ]الرمحن:   ن َّ وَل هللِا؟ , قَاَل: »َوِإْن رَِغَم [ , ف َ 46الثَّالَِثِة: }َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم رَبِِّه جح قحْلتح الثَّالَِثَة: َوِإْن ِزََن َوِإْن َسَرَق اَي َرسح

ْرَداِء«   أَْنفح َأيب الدَّ
 (: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. 11496# قال شعيب في تخريج المسند )

ِد ْبِن َأْخرَباََن    س[*[ ]1107]   -11497 َثِّن محوَسى، َعْن حمحَمَّ ، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا ِإمْسَاِعيلح، َعِن اجْلحَرْيِريِّ محَؤمَّلح ْبنح ِهَشاٍم، قَاَل: َحدَّ
وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهح قَ َرَأهَ  ْرَداِء قَاَل َعْن َرسح َتاِن{ ]الرمحن:  ا: }َولِ َسْعِد ْبِن َأيب َوقَّاٍص، َأنَّ َأاَب الدَّ ن َّ َمْن َخاَف َمَقاَم رَبِِّه جح
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َتاِن{ ]الرمحن:  46 ن َّ وَل هللِا؟ , قَاَل: }َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم رَبِِّه جح : َوِإْن َزََن َوِإْن َسَرَق اَي َرسح : َوِإْن 46[ , فَ قحْلتح [ , قَاَل: ق حْلتح
}َوِلمَ  قَاَل:   , هللِا؟  وَل  َرسح اَي  َسَرَق  َوِإْن  ]الرمحن:  ِزََن  َتاِن{  ن َّ جح رَبِِّه  َمَقاَم  َخاَف  َأيب  46ْن  أَْنفح  َورَِغَم  َسَرَق،  َوِإْن  ِزََن  َوِإْن   ،]

َها َكَذِلَك َحَّتَّ أَْلَقاهح  ْرَداِء " , َفاَل َأزَالح َأقْ َرؤح  الدَّ
 (: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. 11496# قال شعيب في تخريج المسند )

 [ 78قَوْلُهُ تَعَالَى: }ذِي الْجِلَالِ وَالْإِكْرَامِ{ ]الرمحن:  
دح ْبنح  َأْخرَباََن    س[*[ ]1108]   -   11499 ثَ َنا َعْبدح هللِا، قَاَل:   ََيََْي،أَبحو َعِليٍّ حمحَمَّ ثَ َنا َعْبدح هللِا ْبنح عحْثَماَن، قَاَل: َحدَّ قَاَل: َحدَّ

ْعتح النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ي َ  اَن، َعْن رَبِيَعَة ْبِن َعاِمٍر، قَاَل: مسَِ : »أَِلظحوا ِبِذي اجلِْاَلِل َواإْلِْكرَ َأْخرَباََن ََيََْي ْبنح َحسَّ  اِم« قحولح
 إسناده صحيح، رجاله ثقات.  (:17596# قال شعيب في تخريج المسند )

 سُورَةُ الْوَاقِعَةِ   - 56

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 [ 75قَوْلُهُ تَعَالَى: }فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ{ ]الواقعة:  
َصنٍي، َعْن  ِإمْسَاِعيلح ْبنح  َأْخرَباََن    س[* [ ]1109]   -11501 َلْيَماَن، َعْن َأيب َعَوانََة، َعْن حح ْعَتِمرح ْبنح سح ثَ َنا اْلمح َمْسعحوٍد، قَاَل: َحدَّ

َماِء الدُّ  َلِة اْلَقْدِر ِإىَل السَّ يًعا يف لَي ْ َبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: " نَ َزَل اْلقحْرآنح ُجَِ َل فَ نَ َزلَ َسِعيِد ْبِن جح ِننَي، َفَذِلَك  نْ َيا، ُثحَّ فحصِّ يف السِّ
وِم{ ]الواقعة:   [ 75قَ ْولحهح: }َفاَل أحْقِسمح مبََواِقِع النُّجح

 (: رجاله ثقات. 585# قال محقق كتاب التفسير )
 سُورَةُ الصَّفِّ   -   61

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 [ 14كَفَرَتْ طَائِفَة  فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ{ ]الصف:  قَوْلُهُ تَعَالَى: }فَآمَنَتْ طَائِفَة  مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ 
َهاِل ْبِن َعْمٍرو، َعْن  َأْخرَباََن    س[* [ ]1110]   -11527 ثَ َنا أَبحو محَعاِويََة، َعِن اأْلَْعَمِش، َعِن اْلِمن ْ دح ْبنح اْلَعاَلِء، قَاَل: َحدَّ حمحَمَّ

السَّ  ِإىَل  اَلمح  السَّ َعَلْيِه  ِعيَسى  يَ ْرَفَع  َأْن  هللاح  َأرَاَد  ا  َلمَّ  " قَاَل:  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  َبرْيٍ،  جح ْبِن  َخرَ َسِعيِد  يف َماِء،  ْم  َوهح َأْصَحاِبِه  َعَلى  َج 
ْقَتلح َمَكاين ف َ  ْم ي حْلَقى َشَبِهي َعَلْيِه فَ ي ح هح يَ ْقطحرح َماًء , فَ َقاَل: أَيُّكح اًل، َورَْأسح ونح َمِعي يف َدرََجيِت؟ , فَ َقاَم َشابٌّ  بَ ْيٍت، اثْ َنا َعَشَر رَجح َيكح

ابُّ , فَ َقاَل: َأاَن، فَ َقاَل: اْجِلْس، ُثحَّ َأَعاَد َعَلْيِهمح الثَّالَِثةَ ِمْن َأْحَدثِِهْم ِسنًّا , فَ َقاَل: َأاَن، فَ َقاَل: ا ، ْجِلْس، ُثحَّ َأَعاَد َعَلْيِهْم، فَ َقاَم الشَّ
اَلمح: نَ َعْم أَْنَت، فَأحْلِقَي َعَلْيِه َشَبهح ِعيَسى َعَلْيِه السَّ  : َأاَن، فَ َقاَل ِعيَسى َعَلْيِه السَّ ابُّ ، ُثحَّ رحِفَع ِعيَسى ِمْن َرْوزَنٍَة َكاَن اَلمح فَ َقاَل الشَّ

ِبِه فَ َقتَ لحوهح، ُثحَّ َصَلبحو  ابَّ ِللشَّ وا الشَّ وِد، فََأَخذح َماِء، َوَجاَء الطََّلبح ِمَن اْليَ هح هح، فَ تَ َفرَّقحوا َثاَلَث ِفَرٍق، فَ َقاَلْت ِفْرَقٌة:  يف اْلبَ ْيِت ِإىَل السَّ
َماِء، َوَهؤحاَلِء اْليَ ْعقحوبِيَّةح، َوقَاَلْت ِفْرَقٌة: َكاَن ِفيَنا اْبنح هللِا َما َشاءَ   َكاَن ِفيَنا هللاح َعزَّ َوَجلَّ   هللاح ُثحَّ رَفَ َعهح هللاح َما َشاَء ُثحَّ َصِعَد ِإىَل السَّ

ولحهح مَ  وَن، فَ َتظَاَهَرِت اْلَكاِفَرََتِن ِإلَْيِه، َوَهؤحاَلِء النَّْسطحورِيَّةح، َوقَاَلْت طَائَِفٌة: َكاَن ِفيَنا َعْبدح هللِا َوَرسح ْسِلمح ا َشاَء هللاح ُثحَّ رَفَ َعهح، فَ َهؤحاَلِء اْلمح
ًدا َصلَّى هللاح َعَلْيِه   ْساَلمح طَاِمًسا , َحَّتَّ بَ َعَث هللاح حمحَمَّ ْسِلَمِة فَ َقتَ لحوَها، فَ َلْم يَ َزِل اإْلِ }فَآَمَنْت   َوَسلََّم، فَأَنْ َزَل هللاح َعزَّ َوَجلَّ:َعَلى اْلمح
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اَلمح، َوالطَّائَِفةح الَّيِت 14طَائَِفٌة ِمْن َبِّن ِإْسَرائِيَل وََكَفَرْت طَائَِفٌة{ ]الصف:  [ , يَ ْعِّن الطَّائَِفَة الَّيِت َكَفَرْت يف زََماِن ِعيَسى َعَلْيِه السَّ
وِّهِ  ْم َعَلى ِديِن  14ْم{ ]الصف:  آَمَنْت يف زََماِن ِعيَسى }فَأَيَّْداَن الَِّذيَن آَمنحوا َعَلى َعدح ٍد َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِدينَ هح [ ِبِِْظَهاِر حمحَمَّ

وا ظَاِهرِيَن{ ]الصف:  فَّاِر }فََأْصَبحح  [ 14اْلكح
 (: إسناده حسن.611# قال محقق كتاب التفسير )

 سُورَةُ الطَّلَاقِ   - 65

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 [ 4قَوْلُهُ: }وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ{ ]الطالق:  
ثَ َنا َعْمرحو ْبنح َعْوٍن، َأْخرَباََن َشرِيٌك، َعْن َأيب ِإْسَحاَق، َعْن َعْبدِ س[  [ ]1111]  -11541 َلْيَماَن، َحدَّ الرَّمْحَِن    َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح سح
نَّ َأْن َيضَ ْبِن يَزِيَد،   ورَِة اْلبَ َقَرِة }َوأحواَلتح اأْلَمْحَاِل َأَجلحهح { ]الطالق:  َأنَّ اْبَن َمْسعحوٍد، قَاَل: " اْلقحْصَرى نَ َزَلْت بَ ْعَد سح نَّ  [ 4ْعَن مَحََلهح

 (: صحيح بما قبله.625# قال محقق كتاب التفسير )
 سُورَةُ الْمَعَارِجِ   -   70

 حِيمِ بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّ 
َهاِل ْبِن َعْمٍرو، َأْخرَباََن    س[*[ ]1112]   -11556 ، َعِن اأْلَْعَمِش، َعِن اْلِمن ْ ْفَيانح ثَ َنا سح ثَ َنا أَبحو أحَساَمَة، َحدَّ ِبْشرح ْبنح َخاِلٍد، َحدَّ

َبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف قَ ْوِلِه: }َسَأَل َساِئٌل ِبَعَذاٍب    قَاَل: »النَّْضرح ْبنح احْلَاِرِث ْبِن َكَلَدَة«  [،1َواِقٍع{ ]املعارج:  َعْن َسِعيِد ْبِن جح
 (: إسناده حسن موقوف.640# قال محقق كتاب التفسير )

 سُورَةُ الْمُزَّمِّلِ   -   73

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
َبةح ْبنح َسِعيٍد، س[ َأْخرَباََن [ ]1113]  -11564 َرْيٍح، َعْن أَبِيِه، َوقَاَل َعَلى أَثَرِِه: َعْن ق حتَ ي ْ ثَ َنا يَزِيدح يَ ْعِّن اْبَن اْلِمْقَداِم ْبِن شح َحدَّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّ  َا َكاَنْت ِإَذا َعرََكْت، قَاَل هَلَا َرسح َبةح   -ٍر  َم: »اَي بِْنَت َأيب َبكْ أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة، َأْخرَبَْتهح َأهنَّ ُثحَّ ذََكَر ق حتَ ي ْ
ا اتَِّزِري َعَلى َوَسِطِك«، وََكاَن ي حَباِشرحَها ِمَن اللَّْيِل َما َشاَء هللاح َحَّتَّ يَ قحوَم َلَصاَلتِِه، َوَقلَّ َما َكاَن    - َكِلَمًة َمْعَناَها   يَ َنامح ِمَن اللَّْيِل َلمَّ

 [ 2الَّ َقِلياًل{ ]املزمل: قَاَل هللاح َعزَّ َوَجلَّ َلهح: }قحِم اللَّْيَل إِ 
 (: صحيح.648# قال محقق كتاب التفسير )

 سُورَةُ الْقِيَامَةِ   -   75

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
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11571-  [1114[ َأْخرَباََن  [  َأْخرَباََن  س[  محوَسى،  ْبنح  هللِا  عحبَ ْيدح  ثَ َنا  َحدَّ َلْيَماَن،  سح ْبنح  َعْن  َأمْحَدح  ِإْسَحاَق،  َأيب  َعْن  ِإْسَرائِيلح، 
َبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف قَ ْوِلِه: }اَل َتحَرِّْك ِبِه ِلَساَنَك لِتَ ْعَجَل ِبِه{ ]القيامة:   [ قَاَل: »َكاَن َيحَرِّكح ِلَسانَهح خَمَاَفَة َأْن 16َسِعيِد ْبِن جح

 يَ ْفِلَت ِمْنهح« 
 .وبأطول منه بألفاظ مقاربة (4929البخاري )أخرجه  #

َبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: س[ َأْخرَباََن  [ ]1115]   -11572 َو اْبنح جح ْفَياَن، َعْن َعْمٍرو، َعْن َسِعيٍد هح َأمْحَدح ْبنح َعْبَدَة، َعْن سح
نَ َزَل   ِإَذا  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  النَِّبُّ  ِلَساَنَك{ " َكاَن  ِبِه  َتحَرِّْك  }اَل  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاح  فَأَنْ َزَل  لَِيْحَفظَهح،  ِبِقَراَءتِِه  يَ ْعَجلح  َعَلْيِه  اْلقحْرآنح 

 [ 17[ ِإىَل قَ ْوِلِه: }َوق حْرآنَهح{ ]القيامة: 16]القيامة:  
 .وبأطول منه أخرجه الشيخان بألفاظ مقاربة #

 [ 23يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةُ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَة { ]القيامة:  قَوْلُهُ تَعَالَى: }وُجُوه   
11574-  [1116[ َداوح   س[* [  أَبحو  َوَأْخرَباََن  أَبحو َعَوانََة،  ثَ َنا  َحدَّ ْعَماِن،  الن ُّ أَبحو  ثَ َنا  َحدَّ يَ ْعقحوَب،  ْبنح  ِإبْ َراِهيمح  ثَ َنا  َأْخرَبين  َحدَّ َد، 
ْبنح   دح  اِلْبنِ حمحَمَّ ق حْلتح   " قَاَل:  َبرْيٍ،  جح ْبِن  َسِعيِد  َعْن  َعاِئَشَة،  َأيب  ْبِن  محوَسى  َعْن  َعَوانََة،  أَبحو  ثَ َنا  َحدَّ َلْيَماَن،  َلَك  سح }َأْوىَل  َعبَّاٍس:   

]القيامة:   َعزَّ 34فََأْوىَل{  هللاح  َوأَنْ َزَلهح  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  قَاَلهح َرسح َعَلْيِه   [،  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  َرسح قَاَلهح  قَاَل:   ،" َوَجلَّ؟ 
بْ َراِهيمَ   .َوَسلََّم، ُثحَّ أَنْ َزَلهح هللاح، اللَّْفظح إِلِ

 (: إسناده صحيح. 658# قال محقق كتاب التفسير )
 سُورَةُ النَّازِعَاتِ   -   79

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
ثَ َنا طَاِرقح َأْخرَباََن    س[* [ ]1117]   -11581 ثَ َنا ِعيَسى، َعْن ِإمْسَاِعيَل، َحدَّ ثَ َنا محَؤمَّلح ْبنح اْلَفْضِل، َحدَّ َلْيَماَن، َحدَّ َأمْحَدح ْبنح سح

اَعِة، َحَّتَّ ن َ  رح ِمْن َشْأِن السَّ َن محْرَساَها{ ْبنح ِشَهاٍب، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن اَل يَ َزالح َيْذكح اَعِة َأايَّ َزَلْت }َيْسأَلحوَنَك َعِن السَّ
لََّها 187]األعراف:   [ اْْليََة كح

 (: حسن.665# قال محقق كتاب التفسير )
 سُورَةُ التَّكْوِيرِ   -   81

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
11585-   [1118[ َلْيَماَن، َأْخرَباََن    س[* [  سح ْبنح  محْعَتِمرح  ثَ َنا  َحدَّ َهاِل،  اْلِمن ْ ْبنح  اجح  احْلَجَّ ثَ َنا  َحدَّ  ، َثَّنَّ اْلمح ْبنح  دح  حمحَمَّ محوَسى  أَبحو 

، قَاَل: َذَهْبتح   ، َعْن َعْلَقَمَة ْبِن قَ ْيٍس، َعْن َسَلَمَة ْبِن يَزِيَد اجْلحْعِفيِّ ْعِبِّ ثَ َنا َداوحدح، َعِن الشَّ وِل هللِا َصلَّى هللاح َأاَن وَ َحدَّ َأِخي، ِإىَل َرسح
الرَّحِ  َوَتِصلح  الضَّْيَف،  ت حْقِري  اجْلَاِهِليَِّة  يف  أحمََّنا َكاَنْت  ِإنَّ  هللِا،  وَل  َرسح اَي   : ق حْلتح َوَسلََّم،  ًئا؟،  َعَلْيِه  َشي ْ َذِلَك  َعَملحَها  َفعحَها  يَ ن ْ َهْل  َم، 

َا َوَأَدْت أح  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْلَمْوءحودَ قَاَل: »اَل«، قَاَل: فَِإهنَّ لحِغ احْلِْنَث؟، فَ َقاَل َرسح ةح َواْلَواِئَدةح  ْخًتا هَلَا يف اجْلَاِهِليَِّة مَلْ تَ ب ْ
ْساَلَم«  يف النَّاِر، ِإالَّ َأْن تحْدِرَك اْلَواِئَدةح اإْلِ
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رجاله ثقات رجال الشيخين، غير داود بن أبي هند، فمن رجال مسلم، وصحابيه روى   (:15923# قال شعيب في تخريج المسند )
 له النسائي، وله ذكر في "صحيح مسلم " لكن في متنه نكارة. 

 سُورَةُ الْبُرُوجِ   -   85

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 [ 4قَوْلُهُ تَعَالَى: }قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ{ ]الربوج:  
دح ْبنح َعِليِّ ْبِن َحْرٍب، َأْخرَباََن َعِليُّ ْبنح احْلحَسنْيِ ْبِن َواِقٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن يَزِيَد النَّْحِويِّ َأْخرَباََن   س[* [ ]1119]  -11599 ،  حمحَمَّ

وٍد{ ]الربوج:   ودح  [، قَاَل: "  3َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف قَ ْوِلِه: }َوَشاِهٍد َوَمْشهح ٌد َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َواْلَمْشهح اِهدح حمحَمَّ الشَّ
َنا ِبَك َعَلى َهؤحاَلِء شَ  لِّ أحمٍَّة ِبَشِهيٍد َوِجئ ْ َنا ِمْن كح  [ 41ِهيًدا{ ]النساء: يَ ْومح اْلِقَياَمِة، َوَذِلَك قَ ْولحهح: }َفَكْيَف ِإَذا ِجئ ْ

 ن.(: إسناده حس683# قال محقق كتاب التفسير )
 سُورَةُ الْأَعْلَى   -   87

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
َلْيَماَن، َعْن أَبِيِه، َعْن َعطَ َأْخرَباََن    س[* [ ]1120]  - 11604 ْعَتِمرح ْبنح سح ، َأْخرَباََن اْلمح اِء زََكِرايَّ ْبنح ََيََْي، َأْخرَباََن َنْصرح ْبنح َعِليٍّ

اِئِب، َعْن   ا نَ َزَلْت }َسبِِّح اْسَم رَبَِّك اأْلَْعَلى{ ]األعلى:  ْبِن السَّ ِف  1ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: " َلمَّ لََّها يف صححح [ قَاَل: كح
{ ]النجم:   ا نَ َزَلْت }َوِإبْ َراِهيَم الَِّذي َوَفَّ  [ 38ِوْزَر أحْخَرى{ ]النجم:   [، قَاَل: َوَفَّ }َأالَّ َتِزرح َواِزرَةٌ 37ِإبْ َراِهيَم َومحوَسى، فَ َلمَّ

 (: إسناده ضعيف. 688# قال محقق كتاب التفسير )
 سُورَةُ الْفَجْرِ   -   89

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
َباٍب، َأْخرَبين َعيَّاشح ْبنح  َأْخرَباََن    [*س[ ]1121]   -11607 ثَ َنا زَْيدح ْبنح حح دح ْبنح رَاِفٍع، َحدَّ عحْقَبَة، قَاَل: أَنْ َبَأين َخرْيح ْبنح ن حَعْيٍم،  حمحَمَّ

وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: }َواْلَفْجِر َولََياٍل َعْشرٍ  ،  2{ ]الفجر:  َعْن َأيب الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبٍر، َأنَّ َرسح [، قَاَل: »َعْشرح النَّْحرح
ْفعح    يَ ْومح النَّْحِر«َواْلَوتْ رح يَ ْومح َعَرَفَة، َوالشَّ

ْفِع{ ]الفجر:   [ 3قَ ْولحهح تَ َعاىَل: }َوالشَّ
 هذا إسناد ال بأس برجاله، وأبو الزبير لم يصرح بسماعه من جابر. (:14511# قال شعيب في تخريج المسند )

َثِّن َخرْيح ْبنح ن حَعْيٍم، عَ َأْخرَباََن    [* س[ ]1122]  -11608 ثَ َنا َعيَّاٌش، َحدَّ َباٍب، َحدَّ َو اْبنح حح ْن  َعْبَدةح ْبنح َعْبِد هللِا، َأْخرَباََن زَْيٌد َوهح
]الفجر:   َعْشٍر{  َولََياٍل  }َواْلَفْجرح  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  هللِا  ولح  َرسح قَاَل  َجاِبٍر،  َعْن  الزَُّبرْيِ،  اأْلَْضَحى،   [، 2َأيب  »َعْشرح  قَاَل: 

ْفعح يَ ْومح النَّْحِر«  َواْلَوتْ رح يَ ْومح َعَرَفَة، َوالشَّ
 هذا إسناد ال بأس برجاله، وأبو الزبير لم يصرح بسماعه من جابر. (:14511# قال شعيب في تخريج المسند )
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 سُورَةُ الشَّمْسِ   -   91

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
َعْمرحو ْبنح زحرَارََة، َأْخرَباََن ِإمْسَاِعيلح، َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن صحَهْيٍب، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل:  َأْخرَباََن  [* س[ ]1123]  -11610

َو يحرِيدح َأْن َيْسِقَي َُنَْلهح،   َل، َكاَن محَعاذح ْبنح َجَبٍل يَ ؤحمُّ قَ ْوَمهح، َفَدَخَل َحَراٌم َوهح ا رََأى محَعاًذا َطوَّ َفَدَخَل اْلَمْسِجَد لَيحَصلَِّي َمَع اْلَقْوِم، فَ َلمَّ
َناِفٌق، يَ ْعَجلح ِمَن الصَّاَلِة ِمْن َأْجلِ  َْيِلِه، َفَجاَء َحَراٌم ِإىَل النَِّبِّ َصلَّ   جَتَوََّز يف َصاَلتِِه، َوحلََِق بَِنْخِلِه لَِيْسِقَيهح، فَ َقاَل: ِإنَّهح َلمح ى هللاح َعَلْيِه  ُنح

َل محَعاٌذ، جَتَوَّْزتح َوَسلََّم َومحَعاٌذ ِعْنَدهح، فَ َقاَل: اَي َنِبَّ هللِا، َأَرْدتح َأْن َأْسِقَي َُنِْلي، َفَدَخْلتح اْلَمْسِجَد أَلحَصلَِّي   ا َطوَّ َمَع اْلَقْوِم، فَ َلمَّ
 محَناِفٌق، فََأقْ َبَل َنِبُّ هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى محَعاٍذ، فَ َقاَل: »َأفَ تَّاٌن أَْنَت؟، اَل يف َصاَلِت َوحَلِْقتح بَِنْخِلي َأْسِقيِه، فَ َزَعَم َأيّنِ 

ْمِس َوضحَحاَها َوََنَْوَها«  تحَطوِّْل هِبِْم، اقْ َرْأ ِبَسبِِّح اْسَم رَبَِّك اأْلَْعَلى، َوالشَّ
 ناده صحيح على شرط الشيخين.إس (:11985# قال شعيب في تخريج المسند )

 سُورَةُ الْقَدْرِ   -   97

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
َبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَ ْولحهح: َأْخرَباََن   [* س[ ]1124] -11625 دح ْبنح قحَداَمَة، َأْخرَباََن َجرِيٌر، َعْن َمْنصحوٍر، َعْن َسِعيِد ْبِن جح حمحَمَّ

َلِة اْلَقْدِر{ ]القدر:  }ِإانَّ   وِل  1أَنْ َزْلَناهح يف لَي ْ َلِة اْلَقْدِر، وََكاَن هللاح َعزَّ َوَجلَّ ي حنَ زِّلح َعَلى َرسح [ قَاَل: " نَ َزَل اْلقحْرآنح ُجحَْلًة َواِحَدًة يف لَي ْ
ن ح  }َلْواَل  قَالحوا:  بَ ْعٍض،  أَثَِر  يف  بَ ْعَضهح  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  َورَت َّْلَناَه هللِا  ف حَؤاَدَك  ِبِه  ثَ بَِّت  لِن ح َواِحَدًة َكَذِلَك  ُجحَْلًة  اْلقحْرآنح  َعَلْيِه  زَِّل 

 [ 32تَ ْرتِياًل{ ]الفرقان: 
 (: صحيح.709# قال محقق كتاب التفسير )

 سُورَةُ الزَّلْزَلَةِ   -   99

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
ْعتح احلََْسَن،  َأْخرَباََن  [* س[ ]1125]  -11630 ثَ َنا َجرِيرح ْبنح َحازٍِم، قَاَل: مسَِ ثَ َنا َأيب، َحدَّ ٍد، َحدَّ ِإبْ َراِهيمح ْبنح يحونحَس ْبِن حمحَمَّ

ثَ َنا َصْعَصَعةح َعمُّ اْلَفَرْزَدِق، قَاَل: َقِدْمتح َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسمِ  : َحدَّ : }َفَمْن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرٍَّة  يَ قحولح ْعتحهح يَ قحولح
 [، قَاَل: َما أحاَبَل َأالَّ َأمْسََع َغرْيََها، َحْسِب َحْسِب 8َخرْيًا يَ َرهح. َوَمْن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َشرًّا يَ َرهح{ ]الزلزلة:  

 (: رجاله ثقات. 714# قال محقق كتاب التفسير )
 قُرَيْش سُورَةُ    -   106

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
ثَ َنا َخطَّابح ْبنح َأْخرَباََن    * س[[ ]1126]  -11635 ثَ َنا َعاِمرح ْبنح ِإبْ َراِهيَم وََكاَن ثَِقًة ِمْن ِخَياِر النَّاِس، َحدَّ ، َحدَّ َعْمرحو ْبنح َعِليٍّ

َبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف قَ ْوِلِه َجلَّ  َثِّن َأيب، َعْن َسِعيِد ْبِن جح ِغريَِة، قَاَل: َحدَّ ياَلِف{ ]قريش:   َوَعزَّ َجْعَفِر ْبِن َأيب اْلمح [ قَاَل: 1: }إِلِ
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َتاِء َوالصَّْيِف{ ]قريش:   وا 2" نِْعَميِت َعَلى ق حَرْيٍش، }ِإياَلِفِهْم رِْحَلَة الشِّ َة، َويحَصيِّفحوَن اِبلطَّاِئِف، }فَ ْليَ ْعبحدح [ قَاَل: " َكانحوا يحَشتُّوَن مبَكَّ
وٍع وَ  ْم ِمْن جح ْم ِمْن َخْوٍف{ ]قريش: َربَّ َهَذا اْلبَ ْيِت الَِّذي َأْطَعَمهح  [ 4آَمنَ هح

 (: إسناده حسن.719# قال محقق كتاب التفسير )
 سُورَةُ الْكَوْثَرِ   -   108

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
َْيٍد الطَّوِيِل، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َوَأْخرَباََن ِإمْسَاِعيلح ْبنح س[ َأْخرَباََن  [ ]1127]   -11642 ، َعْن عحبَ ْيَدَة، َعْن محح ِريِّ   َهنَّادح ْبنح السَّ

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَليْ  ثَ َنا أََنٌس، قَاَل: قَاَل َرسح َْيٍد، َحدَّ ثَ َنا يَزِيدح ْبنح زحرَْيٍع، َعْن محح َسلََّم: " َدَخْلتح اجْلَنََّة، فَِإَذا َأاَن ِه وَ َمْسعحوٍد، َحدَّ
: اَي ِجرْبِيلح َما   ، ق حْلتح ، فَ َغَرْفتح بَِيِدي يف َُمَْرى َمائِِه، َوِإَذا ِمْسٌك َأْذفَ رح َهَذا؟، قَاَل: َهَذا اْلَكْوثَ رح الَِّذي َأْعطَاَكهح بِنَ ْهٍر َحاف ََّتاهح اللُّْؤلحؤح

 هللاح "
 .4964حوه الحديث عند البخاري بن #

 [ 3قَوْلُهُ تَعَالَى: }إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ{ ]الكوثر:  
، َعْن َداوحَد، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: "  َأْخرَباََن    [* س[ ]1128]   -11643 ثَ َنا اْبنح َأيب َعِديٍّ ، َحدَّ َعْمرحو ْبنح َعِليٍّ

ْم، قَاَل:  هح َة، قَاَلْت َلهح ق حَرْيٌش: أَْنَت َخرْيح َأْهِل اْلَمِديَنِة َوَسيِّدح ا َقِدَم َكْعبح ْبنح اأْلَْشَرِف َمكَّ َبرِتح نَ َعْم، قَالحوا  َلمَّ ن ْ : َأاَل تَ َرى ِإىَل َهَذا اْلمح
َوََنْنح   ِمنَّا،  َخرْيٌ  أَنَّهح  يَ ْزعحمح  قَ ْوِمِه،  َدانَِة    -ِمْن  السِّ َوَأْهلح  احْلَِجيِج،  َأْهلح  َو    -يَ ْعِّن:  هح َشانَِئَك  }ِإْن  فَ نَ َزَلْت  ِمْنهح،  َخرْيٌ  أَنْ تحْم  قَاَل: 

[ ِإىَل قَ ْولِِه:  51 تَ َر ِإىَل الَِّذيَن أحوتحوا َنِصيًبا ِمَن اْلِكَتاِب ي حْؤِمنحوَن اِبجْلِْبِت َوالطَّاغحوِت{ ]النساء:  [، َونَ َزَلْت }َأملَْ 3اأْلَْبرَتح{ ]الكوثر:  
 [ 52}فَ َلْن جتََِد َلهح َنِصريًا{ ]النساء:  

 (: إسناده صحيح. 727# قال محقق كتاب التفسير )
 سُورَةُ النَّصْرِ   -   110

 نِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَ 
ثَ َنا أَبحو َعَوانََة، َعْن ِهاَلِل ْبِن َخبَّاٍب، َعْن  َأْخرَباََن    [* س[ ]1129]  -11648 دح ْبنح حَمْبحوٍب، َحدَّ ثَ َنا حمحَمَّ َعْمرحو ْبنح َمْنصحوٍر، َحدَّ

ا نَ َزَلْت }ِإَذا َجاَء َنْصرح هللِا   { ]النصر:  ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َلمَّ وِل هللِا 1َواْلَفْتحح ورَِة، قَاَل: نحِعَيْت ِلَرسح [ ِإىَل آِخِر السُّ
هح ِحنَي أحْنزَِلْت، فََأَخَذ يف َأَشدِّ َما َكاَن اْجِتَهاًدا يف َأْمِر اْْلِخَرِة،   ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم نَ ْفسح َم  َوقَاَل َرسح

وَل هللِا، َوَما أَ  ٌل: اَي َرسح ، َوَجاَء َنْصرح هللِا، َوَجاَء َأْهلح اْلَيَمِن«، فَ َقاَل رَجح ْهلح اْلَيَمِن؟، قَاَل: »قَ ْوٌم رَِقيَقٌة بَ ْعَد َذِلَك: »َجاَء اْلَفْتحح
ميَانح مَيَاٌن، َواحلِْْكَمةح مَيَانَِيٌة، وَ   اْلِفْقهح مَيَاٌن«ق حلحوهبححْم، لَيَِّنٌة ق حلحوهبححمح، اإْلِ

 (: صحيح.732# قال محقق كتاب التفسير )
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 كِتَابُ الشُّرُوطِ 
َلْيَماَن ْبِن   َعن [* س[ ]1130] -  11693 َعْمٍرو ْبِن عحْثَماَن، َعِن اْلَولِيِد ْبِن محْسِلٍم، َعْن َأيب محَعْيٍد َحْفِص ْبِن َغْياَلَن، َعْن سح

وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَ  اَبَع َعْبًدا َوَلهح َماٌل،    اَل: »َمنْ محوَسى، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن عحَمَر، َوَعْن َعطَاٍء، َعْن َجاِبٍر، َأنَّ َرسح
َتاعح، َوَمْن أَب ََّر َُنْاًل فَ َباَعهح بَ ْعَد ََتِْبريِِه، فَ َلهح ََثَرحهح، إِ  ب ْ َتاعح« فَ َلهح َمالحهح، ِإالَّ َأْن َيْشرَتَِط اْلمح ب ْ  الَّ َأْن َيْشرَتَِط اْلمح

 قال الهيثمي: فيه سليمان بن موسى الدمشقي وهو ثقة وفيه كالم. #
َلْيَماَن، َعْن عحبَ ْيِد هللِا ْبِن محوَسى، َعْن ِإْسَرائِيَل، َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز، َعْن َعطَاٍء،   َوَعنْ   *س[ [ ]1131]   -   11696 َأمْحََد ْبِن سح

 َواْبِن َأيب محَلْيَكَة، قَااَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم. . . . . َفذََكَراهح محْرَساًل 
، َعْن َساملِِ ْبِن    َعنْ   * س[ [ ]1132] -   11699 ، َعِن الزُّْهِريِّ َسنْيٍ ْفَياَن ْبِن حح َشْيٍم، َعْن سح ِهاَلِل ْبِن اْلَعاَلِء، َعْن أَبِيِه، َعْن هح

ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَليْ  ِه، عحَمَر ْبِن اخْلَطَّاِب، قَاَل: قَاَل َرسح َم: »َمْن اَبَع َعْبًدا َوَلهح َماٌل ِه َوَسلَّ َعْبِد هللِا ْبِن عحَمَر، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ
َتاعح، َوَمْن اَبَع َُنْاًل َقْد أحبَِّر فَ َثَمَرتحهح ِلْلَباِئِع ِإالَّ  ب ْ َتاعح« َفَمالحهح ِلْلَباِئِع، ِإالَّ َأْن َيْشرَتَِط اْلمح ب ْ  َأْن َيْشرَتَِط اْلمح

حيث رواه عن ابن عمر عن عمر، والحفاظ يروونه عن ابن عمر فيه سفيان بن حسين أخطأ فيه،  # قال البزار في البحر الزخار:  
 .عن النبي وهو الصواب

11713  -  [1133[ َعْن   [* س[  قَ َتاَدَة،  َعْن  َعرحوبََة،  َأيب  ْبِن  َسِعيِد  َعْن  يحونحَس،  ْبِن  ِعيَسى  َعْن  ِإبْ َراِهيَم،  ْبِن  ِإْسَحاَق  َعْن 
اِر«أََنٍس، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح  اِر َأَحقُّ اِبلدَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َجارح الدَّ

11727  -   [1134[ َعنْ   س[ [  ِإْسَرائِيَل،  َعْن   ، اْلِفْراَييبِّ َف  يحوسح ْبِن  ِد  حمحَمَّ َعْن   ، الرَّقِّيِّ وٍن  َمْيمح ْبِن  َعِليِّ  ْبِن  ِد  حمحَمَّ َعْبِد  َوَعْن   
  محَلْيَكَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ََنَْوهح محْرَساًل اْلَعزِيِز ْبِن رحفَ ْيٍع، َعِن اْبِن َأيب 

ْعَبَة، َعِن احْلََكِم ْبنِ   *س[ [ ]1135]   -   11728 َبَسَة، َعْن شح َْيٍد، َعِن اْلَفْضِل ْبِن َعن ْ  َعْن زََكِرايَّ ْبِن ََيََْي، َعْن َهارحوَن ْبِن محح
َبَة، َعْن َعْمرو   وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: عحتَ ي ْ ِه َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرو، َعْن َرسح َعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ »اجْلَارح َأَحقُّ    ْبِن شح

 ِبَسَقِب َدارِِه َأْو َأْرِضِه. . .« احْلَِديثَ 
 رجاله ثقات : 269 -268 /13# قال شعيب في تخريج سير أعالم النبالء 

11729   -   [1136[ ْن    [*س[  َعمَّ احْلََكِم،  َعِن  َمْنصحوٍر،  َعْن  ْفَياَن،  سح َعْن  َباَرِك،  اْلمح ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعْن  َنْصٍر،  ْبِن  َوْيِد  سح َعْن 
، َواْبِن َمْسعحوٍد: »َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َقَضى  ثَهح، َعْن َعِليٍّ  اِبجلَِْواِر« َحدَّ

 (: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الراوي عن علي وابن مسعود. 923# قال شعيب في تخريج المسند )
اٍر، َعْن َأيب زحَمْيٍل مِسَاِك ْبِن    * س[[ ]1137]  -  11747 ، َعْن ِعْكرَِمَة ْبِن َعمَّ ، َعِن اْبِن َمْهِديٍّ اْلَولِيِد، َعِن  َعْن َعْمرو ْبِن َعِليٍّ

ْشرِِكنَي، فَ َقاَل لِ  : َهَذا َما َصاََلَ َعَلْيِه  اْبِن َعبَّاٍس: َأنَّ َنِبَّ هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوَم احْلحَدْيِبَيِة َصاََلَ اْلمح : " اْكتحْب اَي َعِليُّ َعِليٍّ
ولح هللِا " قَالحوا: َلْو نَ ْعَلمح أَنَّكَ  ٌد َرسح مَّ ِإنَّكَ حمحَمَّ ، اللهح ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْمحح اَي َعِليٌّ ولح هللِا َما قَاتَ ْلَناَك، فَ َقاَل َرسح    َرسح

َْتصَ  دح ْبنح َعْبِد هللِا ". خمح ولح هللِا، اْمحح اَي َعِليٌّ َواْكتحْب: َهَذا َما َصاِلَح َعَلْيِه حمحَمَّ َْتَصٌر ِمْن َحِديِث احْلَرحورِيَّةِ  ٌر،تَ ْعَلمح َأيّنِ َرسح َو خمح  َوهح
إسناده حسن، عكرمة بن عمار روى له مسلم، ووثقه غير واحد، والقول الفصل فيه (:  3187قال شعيب في تخريج المسند )  #

روى   -نفيواسمه سماك بن الوليد الح  -أنه حسن الحديث مستقيمه، إال أنه مضطرب في حديث يحيى بن أبي كثير، وأبو ُزميل  
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له مسلم، ووثقه العجلي، وابن معين، وأبو زرعة، وقال أبو حاتم: صدوق ال بأس به، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال ابن عبد 
 البر: أجمعوا على أنه ثقة. 
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 كِتَابُ الرَّقَائِقِ 
َْيٍد، َعْن أََنٍس، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعلَ   [*س[ ]1138]  -   11758 َباَرِك، َعْن محح َوْيِد ْبِن َنْصٍر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلمح ْيِه  َعْن سح

لَُّنا َنْكَرهح اْلَمْوَت،  َوَسلََّم قَاَل: »َمْن َأَحبَّ ِلَقاَء هللِا، َأَحبَّ هللاح ِلَقاَءهح، َوَمْن َكرَِه ِلَقاَء هللِا، َكرَِه هللاح ِلَقاَءهح« ق ح  وَل هللِا، كح ْلَنا: اَي َرسح
ْؤِمَن ِإَذا َحَضَر، َجاَءهح اْلَبِشريح ِمَن هللِا َعزَّ َوَجلَّ مبَِ  َو َصائٌِر ِإلَْيِه، فَ َلْيَس َشْيٌء َأَحبح قَاَل: »لَْيَس َذاَك َكَراِهَيَة اْلَمْوِت، َوَلِكنَّ اْلمح ا هح

و  َو َصائٌِر ِإلَْيِه ِمَن   -َأِو اْلَكاِفَر  -َن َقْد َلِقَي هللَا َعزَّ َوَجلَّ، فََأَحبَّ هللاح ِلَقاَءهح، َوِإنَّ اْلَفاِجَر ِإلَْيِه ِمْن َأْن َيكح ِإَذا َحَضَر، َجاَءهح مبَا هح
رِّ  رِّ   -الشَّ  َفَكرَِه ِلَقاَء هللِا، وََكرَِه هللاح ِلَقاَءهح« -َأْو َما يَ ْلَقى ِمَن الشَّ
 (: إسناده صحيح على شرط الشيخين.12047شعيب في تخريج المسند ) # قال

ٍد، َعِن اللَّْيِث ْبِن َسْعٍد، َعْن محَعاِويَ   [*س[ ]1139]  -  11785 اِج ْبِن حمحَمَّ ٍم، َعْن َحجَّ ِد ْبِن َسالَّ َة َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن حمحَمَّ
َبرْيِ ْبِن ن حَفرْيٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيب َذرٍّ، قَاَل: قَاَل َرسحولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوسَ ْبِن َصاِلٍح، َعْن َعْبِد   لََّم: »اَي َأاَب َذرٍّ، الرَّمْحَِن ْبِن جح

وَل هللِا، قَاَل: »َفرَتَى ِقلََّة اْلمَ  : نَ َعْم اَي َرسح َو اْلِغََّن؟« ق حْلتح وَل هللِا، قَاَل: أَتَ َرى َكثْ َرَة اْلَماِل هح : نَ َعْم اَي َرسح ؟« ق حْلتح َو اْلَفْقرح اِل هح
ٍل ِمْن ق حَرْيٍش، فَ َقاَل: َهْل تَ عْ  َا اْلِغََّن ِغًَّن اْلَقْلِب َواْلَفْقرح فَ ْقرح اْلَقْلِب« ُثحَّ َسأََلِّن َعْن رَجح : نَ َعْم اَي َرسحوَل  »ِإُنَّ ِرفح فحاَلاًن؟ "، ق حْلتح

ٍل ِمْن َأْهِل الصُّفَّ   هللِا، قَاَل: »َفَكْيفَ  : ِإَذا َسَأَل أحْعِطَي، َوِإَذا َحَضَر أحْدَخَل، ُثحَّ َسأََلِّن َعْن رَجح ِة، فَ َقاَل: »َهْل تَ َراهح َأْو تَ َراهح؟« ق حْلتح
وَل هللِا، قَاَل: َفَما زَاَل َيحَلِّيهح، َوي َ  : اَل َوهللِا، َما َأْعرِفحهح اَي َرسح وَل تَ ْعِرفح فحاَلاًن؟« ق حْلتح : َقْد َعَرفْ تحهح اَي َرسح َعتحهح َحَّتَّ َعَرفْ تحهح، فَ قحْلتح ن ْ

َو َخرْيٌ ِمْن طِ  ٌل ِمْسِكنٌي ِمْن َأْهِل الصُّفَِّة، فَ َقاَل: »هح : رَجح :  هللِا، قَاَل: »َفَكْيَف تَ َراهح َأْو تَ َراهح؟« ق حْلتح اَلِع اأْلَْرِض ِمْن اْْلَخِر« ق حْلتح
وًل هللِا َأَفاَل  َو َأْهلحهح، َوِإْن صحِرَف َعْنهح فَ َقْد أحْعِطيَ  اَي َرسح ؟ فَ َقاَل: »ِإَذا َأْعِطَي خريًا فَ هح  َحَسَنًة«  ي حْعَطى ِمن بَ ْعِض َما ي حْعَطى اْْلَخرح

ْن َعْبِد الرَّمْحَِن  َعْن َعْمرو ْبن َمْنصحوٍر، َعْن آَدَم، َعِن اللَّْيِث ْبِن َسْعٍد، َعْن محَعاِويََة ْبِن َصاِلٍح، عَ   س[[ ]1140]  -   11792
َنا أاَن يف اْلَمْسِجِد،  َبرْيِ ْبِن ن حَفرْيٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرو ْبِن اْلَعاِص، قَاَل: بَ ي ْ َهاِجرِيَن ق حعحوٌد، ْبِن جح َوَحْلَقٌة ِمْن ف حَقَراِء اْلمح

لح   ِإْذ قَ َعَد ِإلَْيِهْم َرسحولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيهِ  ْم، فَِإهنَّحْم َيْدخح وَههح رُّ وحجح َهاِجرِيَن مبَا َيسح ْبِشْر ف حَقَراءح اْلمح وَن َوَسلََّم، فَ قحْمتح ِإلَْيِهْم، فَ َقاَل: »لِي ح
ْيتح َأْن أَ  ْم " اجْلَنََّة قَ ْبَل اأْلَْغِنَياِء أبَِْربَِعنَي َعاًما« فَ َلَقْد رَأَْيتح أَْلَواهَنحْم َأْسَفَرْت، َحَّتَّ ََتَن َّ هح وَن ِمن ْ  كح

: 2/1156. وقال الهيثمي في موارد الظمآن إسناده صحيح على شرط مسلم(: 677قال شعيب في تخريج صحيح ابن حبان )# 
 في الصحيح طرف من آخره.

َف، َعِن    [*س[ ]1141]  -  11803 ِد ْبِن يحوسح وٍن، َعْن حمحَمَّ ِد ْبِن َعِليِّ ْبِن َمْيمح ، َعْن َعْبَدَة ْبِن َأيب لحَبابََة، َعْن حمحَمَّ اأْلَْوزَاِعيِّ
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم بِبَ ْعِض َجَسِدي، فَ َقاَل: »اْعبحِد هللَا َكأَ  نْ َيا َكأَنََّك  َعِن اْبِن عحَمَر، قَاَل: َأَخَذ َرسح ْن يف الدُّ نََّك تَ َراهح، وَكح

 َغرِيٌب، َأْو َعاِبرح َسِبيٍل« 
 (: إسناده صحيح على شرط الشيخين.6156# قال شعيب في تخريج المسند )

ثَ نَ   [*س[ ]1142] -   11810 َْيِد ْبِن ِهاَلٍل، قَاَل: َحدَّ ِغريَِة، َعْن محح َلْيَماَن ْبِن اْلمح َوْيِد ْبِن َنْصٍر، َعْن َعْبِد هللِا، َعْن سح ا  َعْن سح
َْهَاِء،   الدَّ َوأَبحو  قَ َتاَدَة،  َأْهلِ   -أَبحو  ِمْن  ٍل  رَجح َعَلى  َنا  أَتَ ي ْ قَااَل:  َة  َمكَّ ِإىَل  َفَر  السَّ يحْكِثَراِن  بَِيِدي   وََكااَن  َأَخَذ   : اْلَبَدِويُّ فَ َقاَل  اْلَباِديََة، 
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ِّن ِمَّا ِعْلِمهح هللاح، َفَكاَن ِمَّا َحِفْظتح َعْنهح َأنْ  ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َوَجَعَل ي حَعلِّمح ًئا اتَِّقاَء هللِا، ِإالَّ َأْعطَاَك َرسح  قَاَل: »اَل َتدَْع َشي ْ
 ْنهح« هللاح َخرْيًا مِ 

 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابي ه.(: 20746# قال شعيب في تخريج المسند )
َعْن َسَلَمَة ْبِن َعيَّاٍر، َعْن َسِعيِد ْبن    -وََكاَن ثَِقة    - َعْن َعْمرو ْبِن يَزِيَد، َعْن َسْيِف ْبِن عحبَ ْيِد هللِا،    س[[ ]1143]   -  11823

َريْ َرَة، قَاَل: ق حْلَنا: اَي َرسحوَل هللِا، َهْل نَ َرى رَب ََّنا؟ قَ َعْبِد   ، َعْن َسِعيٍد، َعْن َأيب هح ْمَس يف يَ ْوٍم  اْلَعزِيِز، َعِن الزُّْهِريِّ اَل: »َهل تَ َرْوَن الشَّ
َلٍة اَل َغْيَم ِفيَها؟« ق حْلَنا: نَ َعْم قَ  ْم«اَل َغْيَم ِفيِه، َوتَ َرْوَن اْلَقَمَر يف لَي ْ ْم َسرَتَْوَن رَبِّكح  اَل: »فَِإنَّكح

سلمة بن العيار وسيف بن عبيد هللا لم يكونا يذكرا في الصحاح ومثل هذا ال يثبت برواية  قال البيهقي في األسماء والصفات:  #  
 أمثالهما
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 كِتَابُ الْمَوَاعِظِ 
َوْيِد ْبِن َنْصٍر، َعْن    *س[ [ ]1144]   -   11832 َباَرِك، َعْن َجْعَفِر ْبِن ب حْرقَاَن، َعْن ِزاَيِد ْبِن اجْلَرَّاِح، َعْن  َعْن سح َعْبِد هللِا ْبِن اْلمح

َو يَِعظحهح: " اْغَتِنْم ََخْسً  ٍل َوهح وٍن، قَاَل: قَاَل َرسحولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَرجح  َهَرِمَك،  ا قَ ْبَل ََخٍْس: َشَباَبَك قَ ْبلَ َعْمرو ْبِن َمْيمح
ْغِلَك، َوَحَياِتَك قَ ْبَل َمْوِتَك "  َتَك قَ ْبَل َسَقِمَك، َوِغَناَك قَ ْبَل فَ ْقِرَك، َوفَ َراَغَك قَ ْبَل شح  َوِصحَّ

 .مرسل ورواته ثقات وله شاهد: 7/392إتحاف الخيرة المهرة # قال البوصيري في 
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 كِتَابُ الْمَلَائِكَةِ 
11873   -   [1145[ َأيب    *س[ [  َعْن  رَاِفٍع،  َأيب  َعْن  ََثِبٍت،  َعْن  َسَلَمَة،  ْبِن  مَحَّاِد  َعْن  َعفَّاَن،  َعْن  َلْيَماَن،  سح ْبِن  َأمْحََد  َعْن 

َها َريْ َرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ََيَْتِمعح َماَلِئَكةح اللَّْيِل، َوَماَلِئَكةح الن َّ َصاَلِة اْلَفْجِر، َوَصاَلِة اْلَعْصِر، فَِإَذا ِر ِعْنَد  هح
ِعْنِد   ِمْن  َناَك  ِجئ ْ فَ يَ قحولحوَن:  تحْم؟  ِجئ ْ أَْيَن  ِمْن  هَلحْم:  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاح  قَاَل  َهاِر،  الن َّ َماَلِئَكةح  يحَصلُّوَن، َعَرَجْت  ْم  َوهح ْم  َناهح أَتَ ي ْ َلَك،  َعبَّاٍد 

فَإِ  يحَصلُّوَن،  ْم  َوهح َناَك  عَ َوِجئ ْ ِعْنِد  ِمْن  َناَك  ِجئ ْ قَاَلوا:  تحْم؟  ِجئ ْ أَْيَن  ِمْن  هَلحْم:  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاح  قَاَل  اللَّْيِل،  َماَلِئَكةح  َعَرَجْت  َلَك َذا  بَّاٍد 
ْم يحَصلُّوَن " َناَك َوهح ْم يحَصلُّوَن، َوِجئ ْ ْم َوهح َناهح  أَتَ ي ْ

 . إسناده صحيح على شرط مسلم (:8538# قال شعيب في تخريج المسند )
ِد ْبِن َسَلَمَة، َعِن اْبِن ِإْسَحاَق، َعِن اْلَعاَلِء ْبنِ   [*س[ ]1146]  -  11906 َلْيَماَن، َعِن اْبِن ن حَفْيٍل، َعْن حمحَمَّ   َعْن َأمْحََد ْبِن سح

وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه وَ  ، َعْن َرسح َعِة، َكاَن َسلَّ َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن يَ ْعقحوَب، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيب َسِعيٍد اخْلحْدِريِّ َم قَاَل: »ِإَذا َكاَن يَ ْومح اجْلحمح
بحوَن اأْلَوََّل  لِّ اَبٍب ِمْن أَبْ َواِب اْلَمْسِجِد َماَلِئَكٌة َيْكت ح  . احْلَِديثَ فَاأْلَوََّل« . .  َعَلى كح

والعالء بن   (: إسناده حسن من أجل ابن إسحاق: وهو محمد، وقد صرح بالتحديث هنا،11769# قال شعيب في تخريج المسند )
 عبد الرحمن: هو ابن يعقوب الُحَرقي، مختلف فيه، وال ينزل حديثه عن درجة الحسن

َرْيٍج، َعِن    [* س[ ]1147]   -   11907 اٍج، َعِن اْبِن جح َف ْبِن َسِعيِد ْبِن محْسِلٍم، َوِإبْ َراِهيَم ْبِن احْلََسِن، ِكاَلَهحَا َعْن َحجَّ َعْن يحوسح
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيهِ اْلَعاَلِء ْبِن   َريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرسح ْمسح َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن ِإْسَحاَق، َمْوىَل زَاِئَدَة، َعْن َأيب هح  َوَسلََّم: »اَل َتْطلحعح الشَّ

َعِة، َوَما ِمْن َدابٍَّة ِإالَّ َوِهي   ْنِس، َعَلى َواَل تَ ْغرحبح َعَلى يَ ْوم َأْفَضَل ِمْن يَ ْوِم اجْلحمح ، اجلِْنِّ َواإْلِ َعِة، ِإالَّ َهَذْيِن الث ََّقَلنْيِ تَ ْفزَعح لِيَ ْوِم اجْلحمح
لٍ  َم َبَدنًَة، وََكَرجح ٍل َقدَّ َباِن اأْلَوََّل فَاأْلَوََّل، َفَكَرجح لِّ اَبٍب ِمْن أَبْ َواِب اْلَمْسِجِد َمَلَكاِن، َيْكت ح َم شَ كح ٍل َقدَّ َم بَ َقَرًة، وََكَرجح ٍل   َقدَّ اًة، وََكَرجح

» فح َمامح، طحوَِيِت الصُّحح َم بَ ْيَضًة، فَِإَذا قَ َعَد اإْلِ ٍل َقدَّ َم طائرًا، وََكَرجح  َقدَّ
 (: إسناده صحيح على شرط مسلم 7687# قال شعيب في تخريج المسند )

ِد ْبِن َجْعَفٍر، َعْن    [*س[ ]1148]  -  11920 اٍر، َعْن حمحَمَّ ِد ْبِن َبشَّ حمحَمَّ ْعَبَة، َعِن اْلَعاَلِء ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن أَبِيِه، َعْن  شح
َواَل   بِيَ ْوٍم  ْمسح  الشَّ »َما َتْطلحعح  قَاَل:  أَنَّهح  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن  َريْ َرَة،  هح َأيب  َأْعَظَم    -تَ ْغرحبح أبَِْفَضَل  َعْن  يَ ْوِم   -َأْو  ِمْن 

َعِة، َومَ  لِّ ابَ اجْلحمح ْنِس، َوَعَلى كح َعِة، ِإالَّ َهَذاِن الث ََّقاَلِن ِمَن اجلِْنِّ َواإْلِ ٍب َمَلَكاِن َيْكت حَباِن اأْلَوََّل فَاأْلَوََّل،  ا ِمْن َدابٍَّة ِإالَّ تَ ْفزَعح لِيَ ْوِم اجْلحمح
َشاةً  َم  َقدَّ ٍل  وََكَرجح بَ َقَرًة،  َم  َقدَّ ٍل  وََكَرجح َبَدنًَة،  َم  َقدَّ ٍل  طحوَِيِت َكَرجح َمامح،  اإْلِ قَ َعَد  فَِإَذا  بَ ْيَضًة،  َم  َقدَّ ٍل  وََكَرجح َطرْيًا،  َم  َقدَّ ٍل  وََكَرجح  ،

 » فح  الصُّحح
 (: إسناده صحيح على شرط مسلم 7687# قال شعيب في تخريج المسند )

11921  -   [1149[ ْبِن    [*س[  يَزِيَد  َعْن  اأْلَْعَلى،  َعْبِد  ْبِن  ِد  حمحَمَّ َعْبِد َوَعْن  ْبِن  اْلَعاَلِء  َعِن  اْلَقاِسِم،  ْبِن  َرْوِح  َعْن  زحرَْيٍع، 
ِبهِ   الرَّمْحَِن، 

َبَة ْبِن َسِعيٍد، َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن َأيب َحازٍِم، َعِن اْلَعاَلِء ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، ِبهِ  *س[ [ ]1150] -  11922  َوَعْن ق حتَ ي ْ
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، َعْن    *س[ [ ]1151]  -  11924 َعْمرو ْبِن َمْنصحوٍر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن رََجاٍء، َعْن ََهَّاٍم، َعْن قَ َتاَدَة، َعْن َأيب اجْلَْوزَاِء الرَّبَِعيِّ
ْؤِمَن ِإَذا َحَضَرهح اْلَمْوتح  وَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ اْلمح َريْ َرَة، َأنَّ َرسح َرْتهح َماَلِئَكةح الرَّمْحَِة، فَِإَذا قحِبَضْت  ، َحضَ َعْن َأيب هح

َماِء، فَ يَ قحولحوَن: َما َوَجْداَن ِرًَيا َأطْ  ْنطََلقح هِبَا ِإىَل اَبِب السَّ ِعَلْت يف َحرِيَرٍة بَ ْيَضاَء، فَ ي ح هح، جح ، نَ ْفسح َقاَل: َدعحوهح َيْسرَتِيحح َيَب ِمْن َهِذِه، فَ ي ح
، فَ يح  هح، َوَذهَ فَِإنَّهح َكاَن يف غحمٍّ ، فَِإَذا قحِبَضْت نَ ْفسح : َما فَ َعَل فحاَلٌن؟ َما فَ َعَل فحاَلٌن؟ َما فَ َعَلْت فحاَلنَةح؟ َوَأمَّا اْلَكاِفرح َب هِبَا ِإىَل اَبِب  ْسَألح

لحغح هِبَا ِإىَل اأْلَ  ْفَلى " اأْلَْرِض، يَ قحولح َخَزنَةح اأْلَْرِض، َما َوَجْداَن ِرًَيا أَْننتحَ ِمْن َهِذِه، فَ تَ ب ْ  ْرِض السُّ
 إسناده صحيح على شرط الشيخين (:3013# قال شعيب في تخريج صحيح ابن حبان )

ٍد، َعْن مَحَّاِد ْبِن َسَلَمَة، َعْن ِإْسَحا  [*س[ ]1152]   -   11929 اِج ْبِن حمحَمَّ ٍم، َعْن َحجَّ ِد ْبِن َسالَّ َق َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن حمحَمَّ
َريْ َرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح عَ ْبِن َعْبِد   َلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ َمَلًكا ي حَناِدي  هللِا ْبِن َأيب طَْلَحَة، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيب َعْمَرَة، َعْن َأيب هح

ِبهِ  َوَيحَْزى  اْليَ ْوَم،  ي حْقِرضح  َمْن  يَ قحولح  َماِء  السَّ أَبْ َواِب  ِمْن  ِمحِْسًكا   بَِباٍب  َوَأْعِط  َخَلًفا،  محْنِفًقا  َأْعِط  مَّ  اللهح  : يَ قحولح آَخرح  َوَمَلٌك  َغًدا، 
 تَ َلًفا " 

 . (: إسناده صحيح على شرط مسلم8054# قال شعيب في تخريج المسند )
د ْبِن عحْثَماَن ْبنِ َحِكيٍم، َعْن َأيب ن حَعْيٍم، َعْن    *س[[ ]1153]   -   11949 ، َعْن َأيب َحازٍِم، َعْن حمحَمَّ ْهِليِّ ِد ْبِن َمْرَواَن الذُّ حمحَمَّ

َرين أَ  َماِء، فَ َبشَّ َريْ َرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »نَ َزَل َمَلٌك ِمَن السَّ نَّ فَاِطَمَة َسيَِّدةح ِنَساِء أحمَّيِت، َوَأنَّ احْلََسَن  َعْن َأيب هح
  َسيَِّدا َشَباِب َأْهِل اجْلَنَِّة«َواحْلحَسنْيَ 

 : غريب جدا.2/127# قال شعيب في سير أعالم النبالء 
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 )املوقوفات واملقطوعات( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 كِتَابُ الصَّلَاةِ 
ثَ َنا أَبحو النَّْضِر، قَاَل:    س[[ ]1]  -   361 دح ْبنح رَاِفٍع، قَاَل: َحدَّ َسيِِّب، َأْخرَباََن حمحَمَّ ْعَبةح، َعْن قَ َتاَدَة، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلمح ثَ َنا شح َحدَّ

»  َعِن اْبِن عحَمَر، َعْن زَْيِد ْبِن ََثِبٍت، قَاَل: »َصاَلةح اْلوحْسَطى ِهَي الظُّْهرح
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 كِتَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ وَتَطَوُّعِ النَّهَارِ 
ثَ َنا اْبنح فحَضْيٍل، َعْن َحِصنٍي، َعْن ُمحَاِهٍد، عْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمٍرو، قَاَل:  س[ َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح َحْرٍب، قَ [ ]2]   -   1372 اَل َحدَّ

 »َصاَلةح اْلَقاِعِد ِنْصفح َصاَلِة اْلَقائِِم«

 كِتَابُ الصِّيَامِ 
، قَاَل:  س[ ]3]   -   2823 يِصيُّ َرْيٍج، قَاَل َأْخرَبين َعطَاٌء، َعْن َأيب  [ َأْخرَبين ِإبْ َراِهيمح ْبنح احْلََسِن اْلِمصِّ اٌج، َعِن اْبِن جح ثَ َنا َحجَّ َحدَّ

 اخْلَِليِل، َعْن َأيب قَ َتاَدَة، قَ ْوَلهح 
ثَ َنا عحبَ ْيدح هللِا، َعْن َعْبدِ س[ ]4]  -  2824 ثَ َنا َأيب قَاَل: َحدَّ  اْلَكِرمِي، َعْن َعطَاٍء،  [ َأْخرَباََن ِهاَللح ْبنح اْلَعاَلِء ْبِن ِهاَلٍل، قَاَل: َحدَّ

 َعْن َكْعٍب، ََنَْوهح 

ثَ َنا َصَدَقةح، قَالَ س[ ]5]  -   2825 ثَ َنا أَبحو النَّْضِر، قَاَل: َحدَّ ٍد، قَاَل: َحدَّ حمحَمَّ َثِّن عحْثَمانح [ َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح ِإبْ َراِهيَم ْبِن  : َحدَّ
َخاِرِق، فََأْخرَباََن َأنَّ ْبنح اأْلَْسَوِد، َعْن َعطَاٍء، َوُمحَاِهٍد،   َنا َعْبدح اْلَكِرمِي ْبِن َأيب اْلمح نَّا َنصحومح يَ ْوَم َعَرَفَة َحَّتَّ َقِدَم َعَلي ْ  َصْوَمهح قَااَل: »كح

: فَ َلِقَيهح َعْبدح اْلَكِرميِ  ْستَ ْقبَ َلِة« قَاَل عحْثَمانح نَِّة اْلمح نَِّة اْلَماِضَيِة، َوَأْجٌر ِللسُّ   فَ َلِقَيِّن مبِْثِل َذِلكَ َكفَّارٌَة ِللسُّ

»َأفْ س[ ]6]   -   2831 َعبَّاٍس  اْبَن  َأنَّ  ِعْكرَِمَة،  َعْن  أَيُّوَب،  َعْن  ثَ َنا مَحَّاٌد،  َحدَّ قَاَل:  َسِعيٍد،  ْبنح  َبةح  َأْخرَباََن ق حتَ ي ْ أحِتَ  [  ِبَعَرَفَة  َطَر 
 ِبرحمَّاٍن فََأَكَلهح«

ْعَبةح، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعنْ [ َأْخرَباََن َعْمرحو  س[ ]7]   -   2837 ، َوشح ْفَيانح ثَ َنا سح ثَ َنا َعْبدح الرَّمْحَِن، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ  ْبنح َعِليٍّ
َهى َعْن َصْوِم يَ ْوِم َعَرَفَة«  َعطَاٍء، َعْن عحبَ ْيِد ْبِن عحَمرْيٍ، َأنَّ عحَمَر، »َكاَن يَ ن ْ

2845   -   [8[ َعمْ   س[[  َعْن  ْعَبةح،  َوشح َحْوشٌب،  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  الرَّمْحَِن،  َعْبدح  َأْخرَباََن  قَاَل:  َمْنصحوٍر،  ْبنح  ِإْسَحاقح  ْبِن  َأْخرَباََن  ِرو 
َهى َعْن َصْوِم يَ ْوِم َعَرَفَة«   ِديَناٍر، َعْن َعطَاٍء، َعْن عحبَ ْيِد ْبِن عحَمرْيٍ، قَاَل: »َكاَن عحَمرح يَ ن ْ

ْعِبِّ س[  ]  [ 9]   -   2860 ثَ َنا اْبنح عحَليََّة، َعْن َمْنصحوِر ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعِن الشَّ ، َعْن َعْلَقَمَة،  َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح َحْرٍب، قَاَل: َحدَّ
ورَاَء«قَاَل: »أَتَ ْيتح اْبَن َمْسعحوٍد ِفيَما َبنْيَ رََمَضاَن ِإىَل رََمَضاَن، َما ِمْن يَ ْوٍم ِإالَّ آتِيِه فِ   يِه َفَما رَأَيْ تحهح يف يَ ْوٍم َصائًِما ِإالَّ يَ ْوَم َعاشح

2930  -  [10[ اأْلَ س[  [  اٌج  َحجَّ ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  اْبنح زحرَْيٍع  َو  َوهح يَزِيدح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  اأْلَْعَلى،  َعْبِد  ْبنح  دح  حمحَمَّ قَاَل:  َأْخرَباََن   ، ْحَولح
محوَسى ْبنح  أَيُّوبح  ثَ َنا  أَ َحدَّ َعْن  َأَحٌد  َيصحومح  َواَل  َأَحٍد،  َعْن  َأَحٌد  يحَصلِّي  »اَل  قَاَل:  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  َراَبٍح،  َأيب  ْبِن  َعطَاِء  َعْن  َحٍد  ، 

ا ِمْن ِحْنطٍَة«  لِّ يَ ْوٍم محدًّ  َوَلِكْن يحْطِعمح َعْنهح َمَكاَن كح
، قَاَل: س[ [ ]11]  -  3118 دح ْبنح َحاِتٍِ َثِّن َعطَاءح ْبنح   َأْخرَباََن حمحَمَّ ، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َأْخرَباََن َعْبدح هللِا َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ َأْخرَباََن ِحبَّانح

ْفِطْر«  َو َصائٌِم فَ ْلي ح َريْ َرَة، قَاَل: »َمْن قَاَء َوهح  َأيب َراَبٍح، َعْن َأيب هح
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، قَاَل: َأخْ س[  [ ]12]   -  3119 دح ْبنح َحاِتٍِ َلْيَماَن، َعْن  َأْخرَباََن حمحَمَّ ، قَاَل: َأْخرَباََن َعْبدح هللِا، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َأيب سح رَباََن ِحبَّانح
َذَرَعهح   َوِإْن َكاَن  يَ ْقِضَي،  َأْن  فَ َعَلْيِه  اْستَ َقاَء  »ِإْن َكاَن  قَاَل:  َصائٌِم،  َو  َوهح يَِقيءح  ِل  الرَّجح يف  فَ لَ َعطَاٍء،  َصائٌِم  َو  َوهح َعَلْيِه اْلَقْيءح  ْيَس 

 اْلَقَضاءح« 
دح ْبنح يَزِيَد، َعْن َأيب اْلعَ س[  [ ]13]  -  3150 ثَ َنا حمحَمَّ َرْيٌج، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا سح ، قَاَل: َحدَّ اَلِء، َعْن قَ َتاَدَة، َأْخرَبين أَبحو َبْكِر ْبنح َعِليٍّ

، قَاَل: »َأْفَطَر احْلَاِجمح َواْلمَ  ومح« َعِن احلََْسِن، َعْن َعِليٍّ  ْحجح
ثَ َنا َعْبدح اأْلَْعلَ س[  [ ]14]  -   3151 ثَ َنا َعْمرحو ْبنح ِعيَسى، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا  َأْخرَباََن زََكِرايَّ ْبنح ََيََْي، ِسِجْسَتاينٌّ قَاَل: َحدَّ ى، قَاَل: َحدَّ

، قَاَل: »َأْفَطَر احْلَاِجمح وَ  ومح« َسِعيٌد، َعْن قَ َتاَدَة، َعِن احْلََسِن، َعْن َعِليٍّ  اْلَمْحجح
َفضَّ س[  [ ]15]  -  3161 ثَ َنا ِبْشرح ْبنح اْلمح ثَ َنا يَ ْعقحوبح ْبنح ِإبْ َراِهيَم، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ ِل، َعْن يحونحَس، َأْخرَباََن أَبحو َبْكِر ْبنح َعِليٍّ

ومح«   َعِن احلََْسِن، قَاَل: »َأْفَطَر احْلَاِجمح َواْلَمْحجح
3165   -  [16[ ِإبْ َراِهيَأْخربََ س[  [  َثِّن  َحدَّ قَاَل:  َأيب،  َثِّن  َحدَّ قَاَل:  محْرِجٌئ،  نَ ْيَسابحوِريُّ  هللِا،  َعْبِد  ْبِن  َحْفِص  ْبنح  َأمْحَدح  ْبنح  اَن  مح 

َريْ َرَة، قَاَل: »َأْفَطَر احْلَاِجمح َوالْ  ومح« َطْهَماَن، َهَرِويٌّ محْرِجٌئ َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأيب َصاِلٍح، َعْن َأيب هح  َمْحجح
، قَاَل: َأْخرَباََن َعْبدح هللِا، َعْن َمْعَمٍر، َوَأْخرَبين س[  [ ]17]   -   3166 ، قَاَل: َأْخرَباََن ِحبَّانح دح ْبنح َحاِتٍِ  زََكِرايَّ ْبنح ََيََْي،  َأْخرَباََن حمحَمَّ

َبارَ  ثَ َنا احلََْسنح ْبنح ِعيَسى، قَاَل: َأْخرَباََن اْبنح اْلمح ٍد، َعْن َشِقيِق ْبِن ثَ ْوٍر، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيب  قَاَل: َحدَّ ِك، قَاَل: َأْخرَباََن َمْعَمٌر، َعْن َخالَّ
َري ْ  ومح« َوَأمَّا َأاَن فَ َلِو اْحَتَجْمتح َما اَبلَْيتح أَبحو هح : »َأْفَطَر احْلَاِجمح َواْلَمْحجح َريْ َرَة، قَاَل: ي حَقالح .َرَة يَ قحولح َهَذا اللَّْفظح ِلزَ هح          َكِرايَّ

َرْيجٍ س[  [ ]18] -  3171 ثَ َنا َعْبدح الرَّزَّاِق، قَاَل: َأْخرَباََن اْبنح جح دح ْبنح ََيََْي ْبِن َعْبِد هللِا، قَاَل: َحدَّ ، َعْن َعطَاٍء، َعْن  َأْخرَباََن حمحَمَّ
ْسَتْحِجمح« َريْ َرَة، قَاَل: »َأْفَطَر احْلَاِجمح َواْلمح  َأيب هح

َريْ َرَة، َومَلْ َيْسَمْعهح ِمْنهح   َأْخرَباََن ِإبْ َراِهيمح ْبنح س[  [ ]19]  -  3172 َرْيٍج، َعْن َعطَاٍء، َعْن َأيب هح اٍج، َعِن اْبِن جح احلََْسِن، َعْن َحجَّ
رَ  ْعتح َأاَب هح َسنْيٍ فَ َرَواهح َعْن َعطَاٍء، قَاَل: مسَِ ومح« َخاَلَفهح اْبنح َأيب حح  يْ َرةَ قَاَل: »َأْفَطَر احْلَاِجمح َواْلَمْحجح

ث َ [ س[ ]20] -  3173 ، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َعْبِد هللِا الرَّقَاِشيُّ ثَ َنا حمحَمَّ َهْيٌب، َعِن  َأْخرَباََن احلََْسنح ْبنح ِإْسَحاَق، َمْرَوِزيٌّ قَاَل: َحدَّ َنا وح
: »َأْفَطَر احْلَاِجمح َواْلَمْحجح  َريْ َرَة، يَ قحولح ْعتح َأاَب هح ، َعْن َعطَاٍء، قَاَل: مسَِ َسنْيٍ  ومح« اْبِن َأيب حح

اٍج َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، ِلُمَتاَبَعِة َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر إِ  َواُب ِرَواَيُة َحجَّ ْحَمِن: َوالصَّ  يَّاُه َعَلى َذِلكَ * َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ
3174  -  [21[ َعنْ س[  [  ْعَبةح،  شح َثِّن  َحدَّ قَاَل:  اٍج،  َحجَّ َعْن  احلََْسِن،  ْبنح  ِإبْ َراِهيمح  َعْن   َأْخرَبين  َعطَاٍء،  َعْن  ِديَناٍر،  ْبِن  َعْمِرو 

ومح«  َريْ َرَة، قَاَل: »َأْفَطَر احْلَاِجمح َواْلَمْحجح ٍل، َعْن َأيب هح  رَجح
دح ْبنح ِإمْسَاِعيَل ْبِن ِإبْ َراِهيَم، َعْن يَزِيَد، قَاَل: َأْخرَباََن َعْبدح اْلَمِلِك ْبنح َأيب سح س[  [ ]22]  -   3175 َلْيَماَن، َعْن َعطَاٍء،  َأْخرَبين حمحَمَّ

ومح«  َريْ َرَة، قَاَل: »َأْفَطَر احْلَاِجمح َواْلَمْحجح  َعْن َأيب هح
، قَاَل: َأْخرَباََن َعْبدح هللِا، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن  س[  [ ]23]   -  3176 ، قَاَل: َأْخرَباََن ِحبَّانح دح ْبنح َحاِتٍِ َلْيَماَن، َعْن  َأْخرَباََن حمحَمَّ َأيب سح

ومح«  َريْ َرَة، قَاَل: »َأْفَطَر احْلَاِجمح َواْلَمْحجح  َعطَاٍء، َعْن َأيب هح
3177  -  [24[ أَ س[  [  َعطَاٍء،  َأْخرَبين  َعْن  اْلَمِلِك،  َعْبِد  َعْن  َخاِلٌد،  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:   ، ِإْسَحاقح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:   ، َعِليٍّ ْبنح  َبْكِر  بحو 

ومح«  قَاَل: »َأْفَطَر احْلَاِجمح َواْلَمْحجح
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ثَ َنا احْلََسنح ْبنح محوسَ س[  [ ]25]  -  3180 ، َعْن لَْيٍث، َعْن َعطَاٍء، َأْخرَبين ِإبْ َراِهيمح ْبنح يَ ْعقحوَب، قَاَل: َحدَّ َبانح ثَ َنا َشي ْ ى، قَاَل: َحدَّ
، َعْن لَْيٍث، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن عحبَ ْيِد ْبِن عحَمرْيٍ، َعْن عحْرَوَة ْبنِ  َبانح ثَ َنا َشي ْ ِعَياِض، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: »َأْفَطَر   َعْن َعاِئَشَة، قَاَل: َوَحدَّ

ومح«   احْلَاِجمح َواْلَمْحجح
ثَ َنا َعْبدح اْلَواِحِد ْبنح ِزايَ س[  [ ]26]   -   3181 ، قَاَل: َحدَّ ْرِسيُّ ثَ َنا َعبَّاٌس الن َّ ، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َأْخرَباََن أَبحو َبْكِر ْبنح َعِليٍّ ٍد، قَاَل: َحدَّ

ومح  : »َأْفَطَر احْلَاِجمح َواْلَمْحجح  «. لَْيٌث، َعْن َعطَاٍء، قَاَل: َكاَنْت َعاِئَشةح تَ قحولح
، قَاَل: َأْخرَباََن َعْبدح هللِا، َعِن احلََْسِن ْبِن ََيََْي س[ [ ]27] -  3185 ، قَاَل: َأْخرَباََن ِحبَّانح دح ْبنح َحاِتٍِ اِك، َأْخرَباََن حمحَمَّ ، َعِن الضَّحَّ

ْن يَ َرى اِبحلَِْجاَمِة لِلصَّائِِم أبًَْسا«    َعِن اْبِن َعبَّاٍس، أَنَّهح »مَلْ َيكح
اُك َلْم َيْسَمْع ِمَن اْبِن َعبَّاٍس َوَحِديُث ِبْشِر ْبِن َحَسٍن ِعْنِدي، َوهللُا َأعْ * َقا حَّ ْحَمِن: الضَّ َأنَّ  َلُم َوْهٌم، َوَلَعلَُّه َأْن َيُكوَن َأَرادَ َل َأُبو َعْبِد الرَّ

 النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم »َتَزوََّج َوُهَو ُمْحِرٌم« 
3200   -  [28[ َعْن  س[  [  الرَّمْحَِن،  َعْبدح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  اٍر،  َبشَّ ْبنح  دح  حمحَمَّ ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:   ، َعِليٍّ ْبنح  َبْكِر  أَبحو  َعْن َأْخرَباََن  ْعَبَة،  شح

لَ  ََيَْتِجمح  َو  َوهح محوَسى  َأيب  َعَلى  َدَخْلتح  قَاَل:  رَاِفٍع،  َأيب  هللِا، َعْن  َعْبِد  ْبِن  َبْكِر  َعْن  قَاَل:  قَ َتاَدَة،  هَنَارًا؟  َهَذا  َأاَل َكاَن   : ْياًل فَ قحْلتح
َْيٌد الطَّوِيلح   »َتَْمحرحين َأْن أحَهرِيَق َدِمي َوَأاَن َصائٌِم؟« َخاَلَفهح محح

َْيٌد، َعْن َبْكٍر، َعْن َأيب اْلَعالِيَ س[  [ ]29]  -  3201 ثَ َنا محح ثَ َنا ِبْشٌر، قَاَل: َحدَّ َْيدح ْبنح َمْسَعَدَة، قَاَل: َحدَّ ِة، أَنَّهح َدَخَل َأْخرَباََن محح
لح ََتًْرا وََكاخِمًا قَ  َو َأِمرٌي َعَلى اْلَبْصَرِة ِعْنَد اْلَمْغِرِب فَ َوَجَدهح َيَْكح اَل: اْحَتَجْمتح قَاَل: َأاَل اْحَتَجْمَت هَنَارًا؟ قَاَل:  َعَلى َأيب محوَسى َوهح

 »َتَْمحرحين َأْن أحَهرِيَق َدِمي َوَأاَن َصائٌِم؟« 
3225  -   [30[ َأابَ س[  [  َسَأَل  أَنَّهح  تَ وَكِِّل،  اْلمح َأيب  َعْن  َْيٌد،  محح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  ِبْشٍر،  َعْن  َمْسَعَدَة،  ْبنح  َْيدح  محح سَ َأْخرَباََن  َعِن   ِعيٍد 

َلِة لِلصَّائِِم فَ َقاَل: اَل أبََْس ِبِه "   احلَِْجاَمِة ِللصَّائِِم فَ َقاَل: " اَل أبََْس ِبِه، َوَعِن اْلقحب ْ
تَ وَكِِّل،س[  [ ]31]   - 3226 َْيٍد، َعْن َأيب اْلمح ، َعْن محح ثَ َنا اْبنح َأيب َعِديٍّ َبةح ْبنح َسِعيٍد، قَاَل: َحدَّ َعْن َأيب َسِعيٍد، أَنَّهح   َأْخرَباََن ق حتَ ي ْ

َلِة َواِبحلَِْجاَمِة ِللصَّائِِم أبًَْسا«   »َكاَن اَل يَ َرى اِبْلقحب ْ
3227  -  [32[ َأابَ س[  [  َسَأَل  أَنَّهح  تَ وَكِِّل،  اْلمح َأيب  َعْن  َْيٍد،  محح َعْن  ِإمْسَاِعيلح،  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  ْجٍر،  حح ْبنح  َعِليُّ  َعِن  َأْخرَباََن  َسِعيٍد   

 لصَّائِِم ََيَْتِجمح فَ َقاَل: »اَل أبََْس ِبِه«ا
اِء، عَ س[ [ ]33]  -  3229 ، قَاَل: َأْخرَباََن َعْبدح هللِا، َعْن َخاِلٍد احْلَذَّ ، قَاَل: َأْخرَباََن ِحبَّانح دح ْبنح َحاِتٍِ تَ وَكِِّل، َأْخرَباََن حمحَمَّ ْن َأيب اْلمح

، قَاَل: »   اَل أبََْس اِبحلَِْجاَمِة لِلصَّائِِم« َخاَلَفهح َحَسنح ْبنح ِعيَسى َعْن َأيب َسِعيٍد اخْلحْدِريِّ
ثَ َنا احلََْسنح ْبنح ِعيَسى ْبِن َماِسْرِجَس، قَاَل: َأْخرَباََن اْبنح اْلمح س[  [ ]34] -  3230 َباَرِك، قَاَل: َأْخرَباََن زََكِرايَّ ْبنح ََيََْي، قَاَل: َحدَّ

اءح   ، َعْن َأيب َنْضَرَة، َعْن َأيب َسِعيٍد، أَنَّهح »َكاَن اَل يَ َرى اِبحلَِْجاَمِة لِلصَّائِِم أبًَْسا« َوقَ َفهح قَ َتاَدةح َأْخرَباََن َخاِلٌد احْلَذَّ
3231  -   [35[ َعنْ س[  [  ْعَبَة،  شح َعْن  هللِا،  َعْبدح  َأْخرَباََن  قَاَل:   ، ِحبَّانح َأْخرَباََن  قَاَل:   ، َحاِتٍِ ْبنح  دح  حمحَمَّ َأيب    َأْخرَباََن  َعْن  قَ َتاَدَة، 

تَ وَكِِّل، َعْن َأيب َسِعيٍد، قَاَل: »اَل أبََْس اِبحلَِْجاَمِة لِلصَّائِِم ِإَذا مَلْ َيَِْد َضْعًفا«  اْلمح
َوْيٌد قَاَل: َأْخرَباََن َعْبدح هللِا، َعْن أحَسامَ س[  [ ]36]  -  3238 دح ْبنح َحاِتٍِ قَاَل: َأْخرَباََن سح ، َأْخرَباََن حمحَمَّ َة ْبِن زَْيٍد، َعْن َسِعيٍد اْلَمْقربحِيِّ

َريْ َرَة، قَ ْوَلهح: ِمثْ َلهح، َسَواًء   - َومَلْ يَ ْرفَ ْعهح   -َعْن َأيب هح
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َهُر«# نص الحديث: »ُربَّ َصاِئٍم َلْيَس َلُه ِمْن ِصَياِمِه ِإالَّ اْلُجوُع، َوُربَّ َقاِئٍم َلْيَس َلُه ِمْن ِقَياِمِه ِإالَّ   السَّ
ثَ َنا َمْعِقلٌ س[ [ ]37]  - 3247 ، َحرَّاينٌّ ثَِقٌة قَاَل: َحدَّ ثَ َنا احلََْسنح ْبنح َأْعنَيَ دح ْبنح َمْعَداَن قَاَل: َحدَّ ، َعْن َعطَاٍء قَاَل: َأْخرَباََن حمحَمَّ

ْم َصائًِما َفَسابَّهح أَ  : " ِإَذا َكاَن َأَحدحكح َريْ َرَة، يَ قحولح ْعتح َأاَب هح  َحٌد فَ ْليَ قحْل: ِإيّنِ َصائٌِم " مسَِ
ثَ َنا عحبَ ْيدح هللِا ْبنح َعْمٍرو، َعْن زَْيٍد، َعْن  س[  [ ]38]  -  3271 ثَ َنا َأيب قَاَل: َحدَّ َحِبيِب ْبِن َأيب  َأْخرَبين ِهاَللح ْبنح اْلَعاَلِء قَاَل: َحدَّ

َريْ َرةَ  ، َعْن َأيب هح َريْ َرَة فَ َقاَل: »اَل ي حْقَبلح ِمْنهح َصْومح َسَنٍة«.  ََثِبٍت، َعْن َعِليِّ ْبِن احْلحَسنْيِ اًل َأْفَطَر يف َشْهِر رََمَضاَن فَأََتى َأاَب هح ، َأنَّ رَجح
 َوقَ َفهح َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح يَ ْعقحوبَ 

ِد ْبنِ س[  [ ]39]   -   3272 ثَ َنا عحَمرح ْبنح حمحَمَّ ثَ َنا َشرِيٌك َعِن   َأْخرَبين زََكِرايَّ ْبنح ََيََْي قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َأيب، قَاَل َحدَّ احلََْسِن، قَاَل: َحدَّ
َريْ َرَة قَاَل: »َمْن َأْفَطَر يَ ْوًما ِمْن رََمَضاَن، مَلْ يَ ْقِضِه يَ ْوٌم ِمْن َأايَّ  نْ َيا«اْلَعاَلِء َعْن أَبِيِه، َعْن َأيب هح  ِم الدُّ

اهلَْ س[  [ ]40]  -   3310 ْبنح  هللِا  َعْبدح  َعْن  َأْخرَبين  الرَّاَبِب  َعِن  َحْفَصَة،  َعْن  ِهَشاٍم،  َعْن  َمْسَعَدَة،  ْبنح  مَحَّادح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َثِم  ي ْ
ْفطِ  ْفِطْر َعَلى ََتٍْر فَِإْن مَلْ َيَِْد ََتًْرا فَ ْلي ح ْم َصائًِما فَ ْلي ح ورح«ْر َعَلى َماٍء فَِإنَّ اْلمَ َسْلَماَن ْبِن َعاِمٍر قَاَل: »ِإَذا َكاَن َأَحدحكح َو الطَّهح  اَء هح

 كِتَابُ الِاعْتِكَافِ 

َثِّن الزُّْهِريُّ س[ َأْخرَباََن  [ ]41]   -   3325 ثَ َنا اأْلَْوزَاِعيُّ قَاَل: َحدَّ ِغريَِة قَاَل: َحدَّ ثَ َنا أَبحو اْلمح اٍر قَاَل: َحدَّ ، َعْن عحْرَوَة  ِعْمَرانح ْبنح َبكَّ
َها« قَاَل: َكاَنْت َعاِئَشةح  ْنَساِن الَّيِت اَل بحدَّ َلهح ِمن ْ لح بَ ْيِتَها ِإالَّ حِلَاَجِة اإْلِ  »تَ ْعَتِكفح اْلَعْشَر اأْلََواِخَر َفاَل َتْدخح

، عَ   س[[ ]42]   -   3326 ثَ َنا َعْبدح هللِا، َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ دح ْبنح َحاِتٍِ قَاَل: َأْخرَباََن ِحبَّانح قَاَل: َحدَّ َثِّن َأْخرَباََن حمحَمَّ ِن الزُّْهِريِّ قَاَل: َحدَّ
تَ َها ِإالَّ  عحْرَوةح، َوعحْمَرةح، َأنَّ َعاِئَشَة، َكاَنْت »ِإَذا اْعَتَكَفْت يف اْلَمْسِجِد وََكاَنْت تَ ْعَتِكفح اْلَعْشَر اْلَغَواِبرَ  لح بَ ي ْ ِمْن رََمَضاَن، َفاَل َتْدخح

ْنَساِن الَّيِت اَل بحدَّ َلهح مِ  َها«حِلَاَجِة اإْلِ  ن ْ
ْن َعْمَرَة،  س[ احْلَاِرثح ْبنح ِمْسِكنٍي ِقَراَءًة َعَلْيِه َوَأاَن َأمْسَعح، َعِن اْبِن اْلَقاِسِم قَاَل َماِلٌك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، عَ [ ]43]   -   3357

َا َكاَنْت »ِإَذا اْعَتَكَفْت اَل َتْسَألح َعِن اْلَمرِيِض ِإالَّ َوِهَي َتَْ  « َعْن َعاِئَشَة، َأهنَّ  ِشي اَل تَ ْقفح
ٍس، َعِن ابْ س[ [ ]44]  -  3931 ثَ َنا أَبحو َعَوانََة، َعْن ِإبْ َراِهيَم ْبِن َمْيَسَرَة، َعْن طَاووح َبةح ْبنح َسِعيٍد، قَاَل: َحدَّ ِن  أخربان ق حتَ ي ْ

 َعبَّاٍس، قَاَل: »الطََّوافح اِبْلبَ ْيِت َصاَلٌة، فََأِقلُّوا ِبِه اْلَكاَلَم«

 ارَعَةِ كِتَابُ الْمُزَ 

ِبيَدَة  َعْمرحو ْبنح زحرَارََة قَاَل: َأْخرَباََن اْبنح َأيب زَاِئَدَة قَاَل: َأْخرَباََن اْبنح َعْوٍن، َعِن اْبِن ِسريِيَن، َعْن عَ س[ َأْخرَباََن  [ ]45]   -   4661
ا بَ َعَث احْلََكمَ  َما ِفَئاٌم ِمَن النَّاِس، فَ َلمَّ هح لِّ َواِحٍد ِمن ْ ٌل َواْمَرَأٌة ِإىَل َعِليٍّ َمَع كح َما َماَذا  قَاَل: َجاَء رَجح َما َحَّتَّ أحْعِلَمكح نْيح قَاَل: " رحَوْيدَكح

َما ِإْن رَأَيْ تحَما َأْن جَتَْمَعا َُجَْعتحَما، َوِإْن رَأَيْ تحَما أَ  َما ِإنَّكح َما َهْل َتْدِراَيِن َماَذا َعَلْيكح ْن ت حَفّرِقَا فَ رَّقْ تحَما، ُثحَّ َأقْ َبَل َعَلى اْلَمْرَأِة فَ َقاَل:  َعَلْيكح
ِل فَ َقاَل: »َقْد رَ  »َقدْ  ِضيَت مبَا َحَكَما؟« قَاَل: َرِضيِت مبَا َحَكَما؟« قَاَلْت: نَ َعْم َرِضيتح ِبِكَتاِب هللِا َعَليَّ َوَل ُثحَّ َأقْ َبَل َعَلى الرَّجح

: »َكَذْبَت َوهللاِ  «  اَل َوَلِكْن َأْرَضى َأْن ََيَْمَعا َواَل َأْرَضى َأْن ي حَفّرِقَا فَ َقاَل َعِليٌّ  اَل َترْبَْح َحَّتَّ تَ ْرَضى مبِْثِل الَِّذي َرِضيتح
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، َعْن َعْمٍرو، َعْن َجاِبِر ْبِن زَْيٍد قَاَل: »اَل َيْصلححح  س[  [ ]46]  -  4662 ثَ َنا سحْفَيانح َبةح ْبنح َسِعيٍد قَاَل: َحدَّ اخْلحْلعح َحَّتَّ َأْخرَباََن ق حتَ ي ْ
 َيَِيَء ِمَن اْلَمْرَأِة«

اِئِب ْبِن يَزِيَد قَاَل: َأَمَر عحَمرح ْبنح  ْخرَباََن  س[ أَ [ ]47]   -   4670 َف، َعِن السَّ ِد ْبِن يحوسح َبةح ْبنح َسِعيٍد، َعْن َماِلٍك، َعْن حمحَمَّ ق حتَ ي ْ
اِريَّ َأْن »يَ قحوَما، لِلنَّاِس ِبِِْحَدى َعْشَرَة رَْكَعًة«   اخْلَطَّاِب أحيَبَّ ْبَن َكْعٍب َوََتِيًما الدَّ

ٌد  س[  ]  [48]  -  4677 حمحَمَّ ثَ َنا  َحدَّ َحِبيٍب،  ْبِن  َأمْحََد  ْبنح  احلََْسنح  ثَ َنا  رَْيٍ    -َحدَّ ُنح ْبِن  هللِا  َعْبِد  اْبَن  َأْسَباٌط،  -يَ ْعِّن  ثَ َنا  َحدَّ  ،
ْحِت   َريْ َرَة: »َأْرَبٌع ِمَن السُّ ، َعْن َعطَاِء ْبِن َأيب َراَبٍح، قَاَل: قَاَل أَبحو هح ثَ َنا اأْلَْعَمشح ،  َحدَّ ِضَرابح اْلَفْحِل، َوََثَنح اْلَكْلِب، َوَمْهرح اْلَبِغيِّ

َرْيجٍ  اِم« َخاَلَفهح اْبنح جح  وََكْسبح احْلَجَّ
َرْيٍج َأْخرَبين َعطَاٌء، أَ س[  [ ]49]   -   4678 ٍد قَاَل: قَاَل اْبنح جح اجح ْبنح حمحَمَّ ثَ َنا َحجَّ َثِّن ِإبْ َراِهيمح ْبنح احْلََسِن، َحدَّ عَ َحدَّ يًدا،  نَّ سح

اِم، َوََثَنح اْلَكْلِب، َوَمْهرح الزَّانِ  َريْ َرَة أَنَّهح قَاَل: »َخَراجح احْلَجَّ ْحِت« َرَواهح َعْمٌرو، َعْن َعطَاٍء َمْوىَل َخِليَفَة َأْخرَبَهح َعْن َأيب هح َيِة ِمَن السُّ
َعيدٌ   َوقَاَل: سح

دح ْبنح النَّْضِر ْبنِ س[  [ ]50]  -   4679 حمحَمَّ ثَ َنا  َعيٍد، َمْوىَل َخِليَفَة   َحدَّ ، َعْن َعْمٍرو، َعْن َعطَاٍء، َعْن سح ْفَيانح ثَ َنا سح محَساِوٍر، َحدَّ
ْحٌت« اِم سح ، وََكْسبح احْلَجَّ : »ََثَنح اْلَكْلِب، َوَمْهرح اْلَبِغيِّ َريْ َرَة يَ قحولح ْعتح َأاَب هح  مسَِ

 كِتَابُ الْعِتْقِ 
ْعَبةح، َعِن احْلََكِم، َعْن َساملِِ ْبِن َأيب اجلَْ س[ َأْخرَباََن  [ ]51]   -   4897 ثَ َنا شح ٌد، قَاَل: َحدَّ حمحَمَّ ثَ َنا  اٍر، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َبشَّ ْعِد،  حمحَمَّ

لح اجْلَنََّة َمنَّاٌن، َواَل َعاقٌّ َواِلَدْيِه َواَل َوَلدح ِزاَن«  َأنَّ َعْبَد هللِا، قَاَل: »اَل َيْدخح
َو اجْلحَهِّنُّ، َعْن َمْنصحورٍ س[  [ ]52]  -  4901 ثَ َنا محوَسى َوهح ثَ َنا يَ ْعَلى قَاَل: َحدَّ َلْيَماَن، قَاَل: َحدَّ ، َعْن ُمحَاِهٍد،  َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح سح

وَن اجْلَنََّة َعاقٌّ ِبَواِلَدْيِه، َومحْدِمنح   : »َأْربَ َعٌة اَل يَِلجح َريْ َرَة، يَ قحولح ْعتح َأاَب هح ََخٍْر، َوَمنَّاٌن َوَوَلدح ِزاَن« َوَقْد َرَواهح َعْبدح اْلَكِرمِي، َعْن  قَاَل: مسَِ
ْرَتدَّ َأْعَرابِيًّا بَ ْعَد ِهْجَرٍة "   ُمحَاِهٍد قَ ْوَلهح: َوَجَعَل َبَدَل زِنْ َيٍة اْلمح

ثَ َنا عحبَ ْيدح هللِا، َعنْ [ ]53]  -   4902 َلْيَماَن، قَاَل: َحدَّ  ِإْسَرائِيَل، َعْن َعْبِد اْلَكِرمِي، َعْن ُمحَاِهٍد، قَاَل: »اَل س[ َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح سح
، َواَل َمنَّاٌن، َواَل محْدِمنح ََخٍْر، َواَل َمْن رََجَع يف َأْعَرابِيَِّتِه بَ ْعَد اهلِْْجَرِة«  لح اجْلَنََّة َعاقٌّ  َيْدخح

اٍر، قَاَل: حَ [ ]54]   -   4906 دح ْبنح َبشَّ ْعَبَة، َعِن احْلََكِم، َعْن ُمحَاِهٍد، أَنَّهح َكاَن س[ َأْخرَباََن حمحَمَّ ثَ َنا َوذََكَر شح ٌد، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا حمحَمَّ دَّ
أَبح  ِإْن َكاَن  بحوذح  َمن ْ أحمَُّك  َثِكَلْتَك  فَ َقاَل:  بحوٌذ،  َمن ْ َلهح:  ي حَقالح  غحاَلٌم  َوِعْنَدهح  هللِا  َعْبِد  َعَلى  قَالَ اَنزاًِل  َصاِدقًا،  َريْ َرَة  هح َوَما   و  ُمحَاِهٌد:  َلهح 

لح اجْلَنََّة َوَلدح ِزاَن«   َذاَك؟ قَاَل: »يَ قحولح اَل َيْدخح
ثَ َنا عحبَ ْيدح هللِا، َعْن زَْيٍد، عَ [ ]55]   -   4908 ثَ َنا َأيب قَاَل: َحدَّ ْن يحونحَس ْبِن  س[ َأْخرَباََن ِهاَللح ْبنح اْلَعاَلِء ْبِن ِهاَلٍل، قَاَل: َحدَّ

« َخبَّاٍب، َعْن ُمحَ  لح اجْلَنََّة َوَلدح زاَِن َواَل الثَّاين َواَل الثَّاِلثح  اِهٍد، َعِن اْبِن عحَمَر، قَاَل: »اَل َيْدخح
، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن عحَمَر، قَاَل: »َقَضى عحَمرح يف [ ]56]   -   4966 ثَ َنا اللَّْيثح َبةح ْبنح َسِعيٍد، قَاَل: َحدَّ    اْلَعْبدِ س[ َأْخرَباََن ق حتَ ي ْ

َتاعح َماَلهح« ب ْ  ي حَباعح َوَلهح َماٌل، فَِإنَّ َماَلهح ِلَسيِِّدِه الَِّذي اَبَعهح ِإالَّ َأْن َيْشرَتَِط اْلمح
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ثَ َنا َخاِلٌد، َعِن اْبِن َعْوٍن، َعْن اَنِفٍع، َأنَّ عحَمَر، »قَ [ ]57] -  4969 دح ْبنح َعْبِد اأْلَْعَلى، قَاَل: َحدَّ  َماِل َضى يف س[ َأْخرَباََن حمحَمَّ
ْشرَتِي«   اْلَعْبِد ِلَسيِِّدِه ِإالَّ َأْن َيْشرَتَِط اْلمح

َو اْبنح َأيب سح [ ]58]  -  5020 ، قَاَل: َأْخرَباََن َعْبدح اْلَمِلِك َوهح ثَ َنا يَزِيدح َلْيَماَن، قَاَل: َحدَّ َلْيَماَن، َعْن َعْبِد  س[ َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح سح
عَ   ، َأْعنَيَ ْبِن  أَْلًفااْلَمِلِك  َعْنهح  َوَضَع  ُثحَّ  آاَلٍف،  َأْربَ َعِة  َعَلى  َلهح  غحاَلًما  أَنَّهح َكاَتَب   ، َلِميِّ السُّ َعْبِد الرَّمْحَِن  َأيب  َأيّنِ  ْن  »َلْواَل  ُثحَّ قَاَل:   ،

 »  رَأَْيتح َعِليًّا َكاَتَب غحاَلًما َلهح، ُثحَّ َوَضَع َعْنهح الرُّبحَع َما فَ َعْلتح

 رِبَةِ كِتَابُ الْأَشْ 
ْعتح قَ َتاَدةَ س[  [ ]59]   -   5230 ِم ْبِن َأيب محِطيٍع، قَاَل: مسَِ َوْيدح ْبنح َنْصٍر، قَاَل: َأْخرَباََن َعْبدح هللِا، َعْن َسالَّ : َما َأْخرَباََن سح ، يَ قحولح

َقاءح َأْن اَل َأْسَكَر نَِبيذح ِسَقاٍء َقطُّ قَاَل: ق حْلتح ِلَقَتاَدَة: ِإنَّ فحاَلاًن َشِرَب   َا السِّ َقاِء ِإُنَّ نَِبيَذ ِسَقاٍء َفَسِكَر، قَاَل: »لَْيَس َكَذِلَك نَِبيذح السِّ
َقاءح«  لحغح، َوِإنَّهح ِإَذا بَ َلَغ َفرتحَِك َمزََّق السِّ َبَذ َعَلى َعَكٍر، َويحَشدُّ َعَلْيِه ِمْن َحْيثح يَ ب ْ  ي حن ْ

 كِتَابُ النِّكَاحِ 
رَ َأْخربََ   س[[ ]60]   -   5338 ٍد، َعْن َأيب هح ثَ َنا مَحَّاٌد يَ ْعِّن اْبَن زَْيٍد، َعْن أَيُّوَب، َعْن حمحَمَّ َبةح ْبنح َسِعيٍد، قَاَل: َحدَّ يْ َرَة، قَاَل:  اَن ق حتَ ي ْ

لح َعَلى َسْوِم َأِخيِه، َواَل خَيْطحبح َعَلى ِخْطَبِة َأِخيِه«، ِم الرَّجح  »اَل َيسح

ثَ َنا مَحَّاٌد، َعْن َثَ   س[[ ]61]  -  5374 ثَ َنا يَزِيدح ْبنح َهارحوَن، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ ِبٍت، َوِإمْسَاِعيلح َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح ِسَناٍن اْلَواِسِطيُّ
َلْيٍم، فَ َقاَلْت:   مح الَِّذي تَ ْعبحدح َخَشَبًة نَ بَ َتْت ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن َأيب طَْلَحَة، َعْن أََنٍس، َأنَّ َأاَب طَْلَحَة، َخَطَب أحمَّ سح اَي َأاَب طَْلَحَة أَلَْيَس ِإهَلحكح

 اأْلَْرِض جَنََرَها َحَبِشيُّ َبِّن فحاَلٍن ِمَن اأْلَْرِض جَنََرَها َحَبِشيُّ َبِّن فحاَلٍن؟، قَاَل: بَ َلى، قَاَلْت: َفاَل َتْصَحْبِّن ِإْن تَ ْعبحْد َخَشَبًة نَ بَ َتْت يف 
ًئا َغرْيَهح، قَاَل: َحَّتَّ أَْنظحَر يف َأْمِري، قَاَل: َفَذَهَب ُثحَّ رََجَع، فَ َقاَل:  ِإْن أَْنتَ  »َأْشَهدح َأنَّ اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح، َوَأنَّ  َأْسَلْمَت مَلْ أحرِْد ِمْنَك َشي ْ

ولح هللِا«، قَاَلْت: اَي أََنسح َزّوِْج َأاَب طَْلَحةَ  ًدا َرسح  حمحَمَّ

ْعَبةح، َعْن َأيب اْلَعاَلِء، عَ  س[ َأْخرَبانَ ][  62]  -  5420 ثَ َنا شح ٌد يَ ْعِّن غحْنَدرًا، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا حمحَمَّ اٍر، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َبشَّ ْن َسِعيِد  حمحَمَّ
َبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: »ََيْرحمح ِمَن الرََّضاِع َما ََيْرحمح ِمَن اْلِواَلَدِة،«، ُثحَّ  : »النََّسَب«ْبِن جح   قَاَل بَ ْعدح

َثِّن َأيب [ ]63]  -  5436 َثِّن َأيب، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا  س[ َأْخرَباََن َعْبدح اْلَواِرِث ْبنح َعْبِد الصََّمِد ْبِن َعْبِد اْلَواِرِث، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ
وٌل، َعْن عحْرَوَة، َعْن َعائِ  َسنْيٌ، قَاَل: َأْخرَباََن َمْكحح َا الرََّضاعح َما فَ َتَق اأْلَْمَعاَء« حح  َشَة، قَاَلْت: »لَْيَس اِبْلَمصَِّة، َواْلَمصََّتاِن أبٌَْس ِإُنَّ

ْعتح عحبَ ْيَد هللاِ [ ]64]  -  5442 ، قَاَل: مسَِ ْعَتِمرح ثَ َنا اْلمح َعاينُّ، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َعْبِد اأْلَْعَلى الصَّن ْ ْبَن عحَمَر،   يَ ْعِّن اس[ َأْخرَباََن حمحَمَّ
َريْ َرَة، قَاَل: »اَل َيحَّرِمح ِمَن الرََّضاَعِة ِإالَّ َما فَ َتَق اأْلَ   ْمَعاَء«َعْن ِهَشاِم ْبِن عحْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعِن َأيب هح

 كِتَابُ الْعِلْمِ 
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5867  -   [65[ ثَ َنا  [  َحدَّ قَاَل:  َمْنصحوٍر،  ْبنح  دح  حمحَمَّ َأْخرَباََن  قَاَل:  س[  َريْ َرَة،  هح َأيب  َعْن  أَبِيِه،  َعْن  َهْيٌل،  سح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:   ، ْفَيانح سح
نَّ َفَكانَ قَاَلِت اْمَرَأٌة: ِإانَّ اَل نَ ْقِدرح َعَلى َُمِْلِسَك َمَع الّرَِجاِل فَ َواِعْداَن يَ ْوًما ََنْتِيَك ِفيِه، فَ َقاَل: " َموْ  نَّ بَ ْيتح فحاَلنََة، فََأََتهح ِفيَما  ِعدحكح

َا اْمَرَأٍة مَيحوتح هَلَا َثاَلثٌَة ِمَن اْلَوَلِد، فَ َتْحَتِسبح ِإالَّ َدَخَلِت اجْلَنََّة، قَاَلِت ا : " َأميُّ نَّ ثَ هح  ْمَرَأٌة: َأِو اثْ َناِن؟ قَاَل: »َأِو اثْ َناِن« َحدَّ

 كِتَابُ الْقَضَاءِ 
قَا[ ]66]   -  5897 ِسَناٍن،  ْبنح  يَزِيدح  َأْخرَباََن  س[  َأيب  خت  ْبِن  َسِعيِد  َعْن  احْلَِميِد،  َعْبدح  قَاَل:  مححَْراَن،  ْبنح  هللِا  َعْبدح  ثَ َنا  َل: َحدَّ

ْم َسَتْحِرصحوَن عَ  : »ِإنَّكح َريْ َرَة، أَنَّهح َكاَن يَ قحولح ، َعْن َعْمِرو ْبِن احْلََكِم، َعْن َأيب هح و َسِعيٍد اْلَمْقربحِيِّ َا َسَتكح َمارَِة، َوِإهنَّ نح َحْسَرًة،  َلى اإْلِ
ْرِضَعةح، َوبِْئَسِت اْلَفاِطَمةح«  َوَنَداَمًة يَ ْوَم اْلِقَياَمِة، فَِنْعَمِت اْلمح

، عَ [ ]67] -  5911 َباينِّ ي ْ ، َعِن الشَّ ْفَيانح ثَ َنا سح ثَ َنا أَبحو َعاِمٍر، قَاَل: َحدَّ اٍر، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َبشَّ ، َعنْ س[ َأْخرَباََن حمحَمَّ ْعِبِّ  ِن الشَّ
ْن   َرْيٍح، أَنَّهح َكَتَب ِإىَل عحَمَر َيْسأَلحهح، َفَكَتَب ِإلَْيِه: »َأِن اْقِض مبَا يف ِكَتاِب هللِا، فَِإْن مَلْ َيكح يف ِكَتاِب هللِا فَِبسحنَِّة َرسحوِل هللِا َصلَّى هللاح شح

نَِّة   ْن يف ِكَتاِب هللِا، َواَل سح ْن يف َعَلْيِه َوَسلََّم، فَِإْن مَلْ َيكح وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فَاْقِض مبَا َقَضى ِبِه الصَّاحِلحوَن، فَِإْن مَلْ َيكح َرسح
وِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َومَلْ يَ ْقِض ِبِه الصَّاحِلحوَن، فَِإْن ِشئْ  نَِّة َرسح ْم، َوِإنْ ِكَتاِب هللِا، َواَل يف سح ْر، َواَل َأَرى  َت فَ تَ َقدَّ  ِشْئَت فَ َتَأخَّ

ْم« اَلمح َعَلْيكح َر ِإالَّ َخرْيًا َلَك، َوالسَّ  التََّأخُّ
َلْيَمانح ْبنح [ ]68] -  5970 َثِّن سح ثَ َنا أَبحو َبْكِر ْبنح َأيب أحَوْيٍس، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح رَاِفٍع، قَاَل: َحدَّ ِد   س[ َأْخرَباََن حمحَمَّ ِباَلٍل، َعْن حمحَمَّ

َرَْيًا يف َمْسجِ  ، أَنَّهح َحَضَر شح ويفِّ اِهِد ْبِن َعْجاَلَن، َعْن ثَ ْوِر َعْن َأيب الّزاَِنِد، َعِن اْبِن َأيب َصِفيََّة اْلكح وَفِة »َقَضى اِبْلَيِمنِي َمَع الشَّ ِد اْلكح
 اْلَواِحِد«

َحدَّ [ ]69]   -   5971 قَاَل:  ِإبْ َراِهيَم،  ْبنح  يَ ْعقحوبح  َأْخرَباََن  ْبَن  س[  عحَمَر  َأنَّ  الزِّاَنِد،  َأيب  َعْن  َعْجاَلَن،  اْبِن  َعِن   ، رَاَوْرِديُّ الدَّ ثَ َنا 
اِهدِ  َرَْيًا َقَضى اِبْلَيِمنِي َمَع الشَّ اِهِد«، َوَأنَّ شح  َعْبِد اْلَعزِيِز، »َقَضى اِبْلَيِمنِي َمَع الشَّ

َثِّن َماِلٌك، َعْن َأيب الزِّاَنِد، َأنَّ س[ احْلَاِرثح ْبنح ِمْسِكنٍي  [ ]70]   -   5972 ِقَراَءًة َعَلْيِه َوَأاَن َأمْسَعح، َعِن اْبِن اْلَقاِسِم، قَاَل: َحدَّ
َو َعاِمٌل َلهح َعَلى   وَفِة َأنْ عحَمَر ْبَن َعْبِد اْلَعزِيِز، َكَتَب ِإىَل َعْبِد احْلَِميِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن زَْيٍد، َوهح اِهِد«   اْلكح  »يَ ْقِضَي اِبْلَيِمنِي َمَع الشَّ

 كِتَابُ الْبُيُوعِ 
َنَة، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن َأيب [ ]71]   -   6265 َوْيٍد، َعْن َعْبِد هللِا، َعِن اْبِن عحيَ ي ْ ، َعْن سح ِد ْبِن َحاِتٍِ  َبْكِر ْبِن  س[ َعْن حمحَمَّ

َرْيٍح اْلَقاِضي، قَاَل: َأمَ  ْفَعِة " َحْفٍص، َعْن شح  َرين عحَمرح َأْن َأْقِضَي ِلْلَجاِر اِبلشُّ

ْفَياَن، َعِن احْلََسِن ْبِن َعْمٍرو، َعْن فحَضيْ [ ]72]  -  6266 ، َعْن سح وٍن، َعِن اْلِفْراَييبِّ ِد ْبِن َعِليِّ ْبِن َمْيمح ِل ْبِن َعْمٍرو، س[ َعْن حمحَمَّ
رِيكح َأَحقُّ مِ   َن اجْلَاِر، َواجْلَارح َأَحقُّ ِمْن َغرْيِِه«َعْن ِإبْ َراِهيَم، قَاَل: »الشَّ

ِد ْبِن ِسريِي[ ]73]  -  6267 ْفَياَن، َعْن ِهَشاٍم، َعْن حمحَمَّ ، َعْن سح ِد ْبِن َعِليِّ ْبِن َمْيَموٍن، َعِن اْلِفْراَييبِّ َرْيٍح،  س[ َعْن حمحَمَّ َن، َعْن شح
ِفيِع، َوالشَّ   ِفيعح َأَحقُّ ِمَّْن ِسَواهح« قَاَل: »اخْلَِليطح َأَحقُّ ِمَن الشَّ
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، َعِن ا[ ]74]   -  6268 َباينِّ ي ْ َلْيَماَن الشَّ ْفَياَن، َعْن سح ، َعْن سح وٍن، َعِن اْلِفْراَييبِّ ِد ْبِن َعِليِّ ْبِن َمْيمح ٍل س[ َعْن حمحَمَّ ، يف رَجح ْعِبِّ لشَّ
ِفيعح،  ذح اِبْلِقيَمِة« اْشرَتَى َصْخًرا، فَابْ َتَّن ِفيَها، ُثحَّ َيَِيءح الشَّ  - يَ ْعِّن: ِقيَمَة اْلِبَناِء  -قَاَل: »َيَْخح

َرْيٍج، َعْن عحَمَر ْبِن عَ [ ]75]   -   6269 ْفَياَن، َعِن اْبِن جح ، َعْن سح وٍن، َعِن اْلِفْراَييبِّ ِد ْبِن َعِليِّ ْبِن َمْيمح ْبِد اْلَعزِيِز،  س[ َعْن حمحَمَّ
ْفَعَة ِلغَاِئٍب« َخاَلفَ  َباينُّ قَاَل: »اَل شح ي ْ  هح الشَّ

، قَاَل: َقَضى عحَمرح ْبنح عَ [ ]76] -  6270 َباينِّ ي ْ ْفَياَن، َعِن الشَّ ، َعْن سح ، َعِن اْلِفْراَييبِّ دح ْبنح َعِليٍّ ْبِد اْلَعزِيِز بَ ْعَد  س[ َأْخرَباََن حمحَمَّ
ْفَعًة، وََكاَن َغائًِبا "  ِبْضَع َعْشَرَة شح

 الْفَرَائِضِ كِتَابُ  
رَ [ ]77]  -  6325 ثَ َنا َعْبدح الرَّزَّاِق، قَاَل: َأْخرَباََن اْبنح جح ، قَاَل: َحدَّ ْيَسابحوِريُّ دح ْبنح رَاِفٍع الن َّ ْيٍج، قَاَل: َأْخرَبين أَبحو  س[ َأْخرَباََن حمحَمَّ

َع َجاِبَر ْبَن َعْبِد هللاِ  فح  الزَُّبرْيِ، أَنَّهح مسَِ َع َصْوتحهح  يَ قحولح يف اْلَمن ْ  وِس: يَِرثح ِإَذا مسِح
َواِب، ِمْن َحِديِث اْلُمِغيَرِة ْبِن ُمْسِلٍم، َوِعْنَد اْلُمِغيَرةِ  ْحَمِن: َوَهَذا َأْوَلى ِبالصَّ  ْبِن ُمْسِلٍم، َعْن َأِبي الزَُّبْيِر َغْيُر َحِديٍث * َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ

 اْلُمِغيَرِة، َوهللُا َأْعَلمُ   ُمْنَكٍر، َواْبُن ُجَرْيٍج َأْثَبُت ِمنَ 

 كِتَابُ الْوَلِيمَةِ 
ثَ َنا ِمْسَعٌر، َعْن جَ س[ ]78]   -   6697 ثَ َنا خَمَْلٌد، قَاَل: َحدَّ ٍد احْلَرَّاينُّ، قَاَل: َحدَّ َحْيٍم،  [ َأْخرَباََن َعْبدح احْلَِميِد ْبنح حمحَمَّ بَ َلَة ْبِن سح

ِئَل  ، ِإالَّ َأْن َيْسَتْأِذَن َأْصَحابَهح« َعِن اْبِن عحَمَر، أَنَّهح سح  َعْن ِقَراِن التَّْمِر، فَ َقاَل: »اَل يَ ْقِرنح

 كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ الْمَحْظُورَةِ 
ثَ َنا أَبحو أحَساَمَة، َعْن زَائِ [ ]79]  -  6816 َرْيٍب، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا أَبحو كح ، قَاَل: َحدَّ َدَة، َعِن اأْلَْعَمِش،  س[ َأْخرَبين أَبحو َبْكِر ْبنح َعِليٍّ

قَاَل: اَنِوِل اأْلَْسَوَد، قَاَل: ِإيّنِ َصائٌِم،    َعْن ِإبْ َراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، قَاَل: أحِتَ َعْبدح هللِا ِبَشَراٍب، فَ َقاَل: اَنِوْل َعْلَقَمَة، قَاَل: ِإيّنِ َصائٌِم،
لُّ  َفكح َصائٌِم،  ِإيّنِ  قَاَل:  فحاَلاًن،  اَنِوْل  قَاَل: قَاَل:   " ُثحَّ  َفَشِرَب،  فََأَخَذ  ِبَصائٍِم،  َلْستح  فَِإيّنِ  هللِا:  َعْبدح  فَ َقاَل  َصائٌِم،  ِإيّنِ   : يَ قحولح ْم  هح

{ ]النور:    [ 37}خَيَافحوَن يَ ْوًما تَ تَ َقلَّبح ِفيِه اْلقحلحوبح َواأْلَْبَصارح

6818  -  [80[ قَاَل:  [  َبْكٍر،  أَبحو  َأْخرَبين  اْبِن  س[  َعِن  َوَمْنصحوٌر،   ، يحونحسح َأْخرَبين  قَاَل:  َشْيٌم،  هح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َرْيٌج،  سح ثَ َنا  َحدَّ
 ، َأْو َعَسٌل، َأْو َماٌء« ِسريِيَن، َعْن عحبَ ْيَدَة، قَاَل: »اْختَ َلَف َعِليٌّ يف اأْلَْشرِبَِة، َفَما َل َشَراٌب محْنذح ِعْشرِيَن َسَنًة ِإالَّ َلََبٌ 

ٍد، عَ [ ]81]  -   6830 ، َعْن الَقاِسِم ْبِن حمحَمَّ َوْيٌد، قَاَل: َأْخرَباََن َعْبدح هللِا، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ ْن َأْسَلَم قَاَل:  س[ َأْخرَباََن سح
َاضح ابِ  َا خيح ، ِإُنَّ َراِب َما انْ تَ َهى ِإلَْيِه  َقِدْمَنا َمَع عحَمَر اجْلَابَِيَة، فَأحِتَ ِبِطاَلٍء ِمْثِل َعِقيِد الرُّبِّ ْلَمَخاِوِض َخْوًضا، فَ َقاَل: ِإنَّ يف َهَذا الشَّ

" 

وِن ْبِن مِ [ ]82] -  6831 ْفَياَن، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َمْيمح ثَ َنا َعْبدح هللِا، َعْن سح َوْيدح ْبنح َنْصٍر، قَاَل: َحدَّ ْهَراَن، َعْن س[ َأْخرَباََن سح
ْرَداِء قَالَ  « أحمِّ الدَّ َقى الث ُّلحثح ْرَداِء َحَّتَّ َيْذَهَب ث حلحثَاهح، َويَ ب ْ هح أِلَيب الدَّ ْنتح َأْطبحخح  ْت: »كح
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 كِتَابُ الرَّجْمِ 
ثَ َنا شحْعَبةح، َعْن قَ َتادَ [ ]83]   -   7111 دح ْبنح َجْعَفٍر، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا حمحَمَّ ، قَاَل: َحدَّ َثَّنَّ دح ْبنح اْلمح ْن َعْزرََة، َعِن َة، عَ س[ َأْخرَباََن حمحَمَّ

وَن َوي حْرَُجح  َلَة، َعْن َمْسرحوٍق، قَاَل: قَاَل أحيَبُّ ْبنح َكْعٍب: »َيحَْلدح ، َعْن عحبَ ْيِد ْبِن نحَضي ْ وَن،  احلََْسِن اْلعحَرينِّ وَن َوَيحَْلدح وَن َوي حْرَُجحوَن، َواَل َيحَْلدح
ْيخح اْلمح  َرهح قَ َتاَدةح: الشَّ ابُّ الَِّذي مَلْ َيحَْصْن  َواَل ي حْرَُجحوَن« فَ َفسَّ ْحَصنح ي حْرَجمح ِإَذا َزاَن، َوالشَّ ابُّ اْلمح ، ِإَذا َزاَن َيحَْلدح ُثحَّ ي حْرَجمح َوالشَّ ْحَصنح

 َيحَْلدْ 
دح ْبنح [ ]84]  -   7298 ثَ َنا حمحَمَّ ِد ْبِن َساَلٍم، قَاَل: َحدَّ ثَ ْيٍم، س[ َأْخرَباََن َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح حمحَمَّ َرْيٍج، َعِن اْبنح خح رَبِيَعَة، َعِن اْبِن جح

َبرْيٍ، َوِعْكرَِمَة، َعنِ   اْبِن َعبَّاٍس: " يف اْلِبْكِر يحوَجدح َعَلى اللُّوِطيَِّة قَاَل: ي حْرَجمح "  َعْن َسِعيِد ْبِن جح
ْجٍر، قَاَل: َأْخرَباََن ِعيَسى ْبنح [ ]85]   -  7301 َو  س[ َأْخرَباََن َعِليُّ ْبنح حح ْعَماِن يَ ْعِّن َأاَب َحِنيَفَة، َعْن َعاِصٍم هح  يحونحَس، َعِن الن ُّ

 اْبنح هَبَْدَلَة، َعْن َأيب َرزِيٍن، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: »لَْيَس َعَلى َمْن أََتى هَبِيَمًة َحٌد«  
ْحَمِن: َهَذا َغْيُر َمْعُروٍف َواأْلَوَّ   ُل ُهَو اْلَمْحُفوظُ َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ

7309   -  [86[ عَ [  َرْيٍح،  شح ْبنح  َوةح  َحي ْ َأْخرَبين  قَاَل:  َوْهٍب،  اْبنح  َأْخرَباََن  قَاَل:  اأْلَْعَلى،  َعْبِد  ْبنح  يحونحسح  َأْخرَباََن  ْبِن  س[  َساملِِ  ْن 
النَِّبِّ  َأْصَحاِب  بَ ْعَض  َأنَّ  َيَساٍر،  ْبِن  َلْيَماَن  سح َعْن  َسِعيٍد،  ْبِن  ََيََْي  َعْن   ، التُِّجيِبِّ َأْن َغْياَلَن  اًل  رَجح َوَسلََّم: »َجَلَد  َعَلْيِه  َصلَّى هللاح   

 َدَعا آَخَر اِبْبِن اْلَمْجنحوِن« 
7313  -  [87[ فْ [  سح َأْخرَباََن  قَاَل:  َهارحوَن،  اْبنح  َو  هح يَزِيدح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:   ، الرَُّهاِويُّ َلْيَماَن  سح ْبنح  َأمْحَدح  َأْخرَباََن  اْبنح س[  َو  هح َيانح 

  ، َسنْيٍ ِإنْ حح اْلِقَياَمِة،  يَ ْوَم  َحدٌّ  َظْهرِِه  يف  ّلِِلَِّ  َِمْلحوَكهح َكاَن  َقَذَف  »َمْن  قَاَل:  اْبِن عحَمَر،  َعِن  احْلََسِن،  َعَفا   َعِن  َشاَء  َوِإْن  َأَخَذهح  َشاَء 
 َعْنهح«

 كِتَابُ النُّعُوتِ 
ثَ نَ [ ]88]  -  7721 اٍر، قَاَل: َحدَّ اَن، َعْن  س[ َأْخرَباََن ِعْمَرانح ْبنح َبكَّ ثَ َنا ََيََْي ْبنح َحسَّ ، قَاَل: َحدَّ َباَرِك الصُّوِريُّ دح ْبنح اْلمح ا حمحَمَّ

َشْيٍم، َعْن ِإمْسَاِعيَل ْبِن َأيب َخاِلٍد، َعْن قَ ْيٍس، قَاَل: رَأَْيتح محَعاِويََة َوَقْد نَِقَه ِمْن َمْرَضٍة َمِرَضهَ  َو خَيْطحبح َوَقْد َحَسَر َعْن ِذرَاهح َعْيِه ا َوهح
نْ َيا ِإالَّ َكَما ذحقْ َنا َوَجرَّبْ َنا؟ َوهللِا َلَوِدْدتح َأيّنِ  : َهِل الدُّ َو يَ قحولح ْم فَ ْوَق َثاَلٍث َحَّتَّ َأحْلََق  َوَهحَا َكَأهنَّحَما َعِسيبح َُنٍْل َوهح  اَل أحَخريَّح ِفيكح

ٌل فَ َقاَل: ِإىَل َرمْحَِة هللِا اَي أَ  ْؤِمِننَي قَاَل: َبْل ِإىَل َما َشاَء هللاح َل، َوهللاح يَ ْعَلمح َأيّنِ مَلْ أَْلِو َعِن احْلَقِّ َوَلْو َكرَِه هللاح هللَا، فَ َقاَم ِإلَْيِه رَجح  ِمرَي اْلمح
َهح "  ًئا ِلَغريَّ  َشي ْ

 كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ 
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، َعِن اْلَولِيِد ْبِن قَ ْيٍس، َعِن اْلَقاِسِم س[ َأْخرَباََن َعْمرحو ْبنح َعِليٍّ قَاَل:  [ ]89]   -  7930 ْفَيانح ثَ َنا اْبنح َداوحَد قَاَل: َأْخرَباََن سح َحدَّ
َو اْبنح َمْسعحوٍد: »نَ َزَلِت الْ  اَن، َعْن ف حْلفحَلَة ْبِن َعْبِد هللِا اجْلحْعِفيِّ قَاَل: قَاَل َعْبدح هللِا َوهح تحبح ِمْن اَبٍب َواِحٍد، َون َ ْبِن َحسَّ َزَل اْلقحْرآنح كح

َعِة َأْحرحٍف« َعِة أَبْ َواٍب َعَلى َسب ْ  ِمْن َسب ْ
7969  -  [90[ قَالَ [  قَاَل:  محرََّة  َعْن  زحبَ ْيٍد،  َعْن  ْفَياَن،  سح َعْن  َسِعيٍد،  ْبِن  ََيََْي  َعْن   ، َثَّنَّ اْلمح ْبنح  دح  حمحَمَّ َأْخرَباََن  هللِا س[  َعْبدح   

ورَِة اْلبَ َقَرِة أحْنزِ   َلْت ِمْن َكْنٍز ََتَْت اْلَعْرِش« »َخَواتِيمح سح
، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْوٍن، َعْن َأيب ِعْمرَ   خت س[ َأْخرَبين [ ]91]   -   8045 ثَ َنا اأْلَْزَرقح دح ْبنح ِإمْسَاِعيَل ْبِن ِإبْ َراِهيَم قَاَل: َحدَّ اَن، حمحَمَّ

: »اقْ رَ   ءحوا اْلقحْرآَن َما ات ََّفْقتحْم َعَلْيِه، فَِإَذا اْختَ َلْفتحْم فَ قحومحوا«َعْن َعْبِد هللِا ْبِن الصَّاِمِت قَاَل: قَاَل عحَمرح

 كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ 
8930  -  [92[ ا  س[[  ْبنح  الرَّمْحَِن  َعْبدح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  اْلَفَرِج  ْبنح  َأْصبحغح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َلْيَماَن  سح ْبنح  الرَّبِيعح  قَاَل:  َأْخرَباََن  ْلَقاِسِم 

ثح َعِن احْلَاِرِث ْبِن يَ ْعقحوَب، َعْن سَ  : ِلَماِلٍك ِإنَّ ِعْنَداَن مبِْصَر اللَّْيَث ْبَن َسْعٍد َيحَدِّ ِعيِد ْبِن َيَساٍر قَاَل: ق حْلتح اِلْبِن عحَمَر: ِإانَّ ق حْلتح
»َأوَّ   قَاَل:  َأْداَبرِِهنَّ  يف  نَّ  ََنْتِيهح قَاَل:  ؟«  التَّْحِميضح »َوَما  قَاَل:  هَلحنَّ  ضح  فَ نحَحمِّ اجْلََواِرَي  َل  َنْشرَتِي  فَ َقاَل  محْسِلٌم؟«  َهَذا  يَ ْعَملح  َأَو 

َثِّن َعْن َسِعيِد ْبِن َيَساٍر أَنَّهح َسَأَل اْبَن عحَمَر َعْنهح« فَ َقاَل: »اَل أبََْس ِبِه«َماِلٌك: »فََأْشَهدح َعَلى رَبِي  َعَة حَلَدَّ
 # قال المحقق: صحيح موقوف شاذ.

ثَ َنا َمْعٌن قَاَل: َحدَّ   س[ [ ]93]  -   8931 وِصِليُّ قَاَل: َحدَّ اٍر اْلمح دح ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن َعمَّ حمحَمَّ َثِّن َخارَِجةح ْبنح َعْبِد هللِا ْبِن  َأْخرَباََن 
َلْيَماَن ْبِن زَْيِد ْبِن ََثِبٍت، َعْن يَزِيَد ْبِن رحوَماَن، َعْن عحبَ ْيِد هللِا ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن عحَمَر، َأنَّ ابْ  َن عحَمَر، َكاَن " اَل يَ َرى أبًَْسا َأْن َيَِْت  سح

لح اْمَرأََتهح يف دحبحرَِها قَا : »َما َعِلْمتح َحَراًما«الرَّجح ْعتح َماِلًكا يَ قحولح  َل َمْعٌن: َومسَِ
 ، فيه كالم.َخاِرَجُة ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ُسَلْيَماَن ْبِن َزْيِد ْبِن َثاِبتٍ # قال المحقق: فيه ضعف 

ثَ َنا    س[ [ ]94]  -  8950 َلْيَماَن قَاَل: َحدَّ َْيٍد اأْلَْعَرِج، َعْن َعْمِرو َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح سح ، َعْن محح ْفَيانح ثَ َنا سح دح ْبنح ِبْشٍر قَاَل: َحدَّ حمحَمَّ
َعْيٍب، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمٍرو قَاَل: »ِإتْ َيانح النَِّساِء يف َأْداَبرِِهنَّ اللُّوِطيَّةح الصُّْغَرى«   ْبِن شح

 # قال المحقق: صحيح 
8951   -   [95[ َعْمِرو  َأْخرَبين   س[ [  َعْن  اْلَورَّاِق،  َمَطٍر  َعْن  ِهاَلٍل،  أَبحو  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َبانح  َشي ْ ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  ََيََْي  ْبنح  زََكِرايَّ  ْبِن   

َعْيٍب قَاَل: »تِْلَك اللُّوِطيَّةح الصُّْغَرى«  شح
 # قال المحقق: صحيح 

َلْيَماَن بْ   س[ [ ]96]   -  8954 ثَ َنا َعْبدح هللِا ْبنح َعْبِد احْلََكِم قَاَل: َأْخرَباََن َبْكرح ْبنح محَضَر، َأْخرَباََن الرَّبِيعح ْبنح سح ِن َداوحَد قَاَل: َحدَّ
اًل  ، َأنَّ رَجح ِد ْبِن َكْعٍب اْلقحَرِظيِّ ، َعْن حمحَمَّ  ت حْؤَتى يف دحبحرَِها فَ َقاَل  َسأََلهح َعِن اْلَمْرَأةِ َعْن يَزِيَد ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن عحْثَماَن ْبِن َكْعٍب اْلقحَرِظيِّ

: »اْسِق َحْرَثَك ِمْن َحْيثح نَ َباتِِه«  ٌد: ِإنَّ َعْبَد هللِا ْبَن َعبَّاٍس َكاَن يَ قحولح  حمحَمَّ
أح   س[[ ]97]  -   8955 أَبحو  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  ِإبْ َراِهيَم  ْبنح  يَ ْعقحوبح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َعِليٍّ  ْبنح  َبْكِر  أَبحو  اْبنح  َأْخرَبين  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َساَمَة 

ِل َيَِْت اْلَمْرَأةَ  ٍس، َعْن أَبِيِه قَاَل: سحِئَل اْبنح َعبَّاٍس َعِن الرَّجح َباَرِك، َعْن َمْعَمٍر، َعِن اْبِن طَاوح «  اْلمح ْفرح  يف دحبحرَِها قَاَل: »َذِلَك اْلكح
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َثِّن ِإبْ َراِهيمح ْبنح اَنِفٍع، َعِن اْبِن طَاوح   س[ [ ]98]   -  8956 ، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن، قَاَل: َحدَّ َثَّنَّ دح ْبنح اْلمح ٍس، َعْن أَبِيِه يف َأْخرَباََن حمحَمَّ
ِل َيَِْت اْلَمْرَأَة يف دحبحرَِها، أَنَّهح َكاَن ي حْنزِلحهح مبَْنزَِلِة احْلََراِم«   »الرَّجح

َعمْ   س[ [ ]99]   -  8957 َعْن  محْسِلٍم،  دح ْبنح  حمحَمَّ ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  الرَّمْحَِن  ثَ َنا َعْبدح  َحدَّ قَاَل:  اٍر  َبشَّ ْبنح  دح  حمحَمَّ قَ َتاَدَة َأْخرَباََن  ْبِن  ِرو 
ِل َيَِْت اْلَمْرَأَة يف دحبحرَِها قَاَل: »تِْلَك َكْفَرٌة«  قَاَل: َسأَْلتح طَاوحًسا َعِن الرَّجح

َرْيٍج قَاَل: َأْخربََ   س[ [ ]100]  -  8958 ين ِإبْ َراِهيمح ْبنح  َأْخرَباََن ِإْسَحاقح ْبنح ِإبْ َراِهيَم قَاَل: َأْخرَباََن َعْبدح الرَّزَّاِق قَاَل: َأْخرَباََن اْبنح جح
ْفرِ  َع طَاوحًسا َيْسَألح َعْن َذِلَك فَ َقاَل: ِإنَّ َهَذا لََيْسأَلحِّن َعِن اْلكح  ؟ "َأيب َبْكٍر، مسَِ

ْفَياَن، َعْن لَْيٍث، َعْن ُمحَاِهٍد، َعنْ  س[[ ]101]  -  8969 َأيب   َأْخرَباََن ِإْسَحاقح ْبنح َمْنصحوٍر قَاَل: َأْخرَباََن َعْبدح الرَّمْحَِن، َعْن سح
ْفٌر« َريْ َرَة قَاَل: »ِإتْ َيانح النَِّساِء َوالّرَِجاِل يف َأْداَبرِِهنَّ كح  هح

، َعْن لَْيٍث، َعْن ُمحَاِهٍد، َأْخربََ  س[ [ ]102]  -  8970 ْفَيانح ثَ َنا سح ثَ َنا َعْبدح الرَّمْحَِن قَاَل: َحدَّ اٍر قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َبشَّ َعْن  اَن حمحَمَّ
ْفٌر« َريْ َرَة قَاَل: »ِإتْ َيانح الّرَِجاِل َوالنَِّساِء يف َأْداَبرِِهنَّ كح  َأيب هح

، َعْن لَْيٍث، َعْن  َأْخرَباََن  س[ [ ]103]  -  8971 ْفَيانح ثَ َنا سح ثَ َنا َعْبدح الرَّمْحَِن قَاَل: َحدَّ اٍر، َمرًَّة أحْخَرى قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َبشَّ حمحَمَّ
ْفَرٌة« َريْ َرَة، يف الَِّذي َيَِْت اْمَرأََتهح يف دحبحرَِها قَاَل: »تِْلَك كح  ُمحَاِهٍد، َعْن َأيب هح

ثَ َنا أَبحو َأْخرَبين  س[ [ ]104]  -  8972 ثَ َنا َمْنصحوٌر يَ ْعِّن اْبَن َأيب محَزاِحٍم، قَاَل: َحدَّ َمْشِقيُّ قَاَل: َحدَّ    محَعاِويَةح ْبنح َصاِلٍح الدِّ
َريْ َرَة قَاَل: »َمْن أََتى َأْداَبرَ  َب، َعْن َعِليِّ ْبِن َبِذميََة، َعْن ُمحَاِهٍد، َعْن َأيب هح َؤدِّ  َجاِل َوالنَِّساِء فَ َقْد َكَفَر« الرِّ  َسِعيٍد يَ ْعِّن اْلمح

ثَ َنا ِإبْ َراِهيمح ْبنح اَنِفٍع، َعْن سح  س[ [ ]105]  -  8973 ثَ َنا َعْبدح الرَّمْحَِن قَاَل: َحدَّ اٍر قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َبشَّ َلْيٍم، َعْن  َأْخرَباََن حمحَمَّ
رِيَن«ُمحَاِهٍد قَاَل: »َمْن فَ َعَلهح فَ َلْيَس ِمَن  طَّهِّ  اْلمح

9001   -   [106[ ِإبْ َرا  س[ [  َعْن   ، َعِديٍّ ْبِن  الزَُّبرْيِ  َعِن  ْفَياَن،  سح َعْن  هللِا،  َعْبدح  َأْخرَباََن  قَاَل:  َنْصٍر  ْبنح  َوْيدح  سح قَاَل: َأْخرَباََن  ِهيَم 
َل َأْو َيْشَرَب تَ َوضََّأ وحضحوءَ   هح ِللصَّاَلِة«»اجْلحنحبح ِإَذا َأرَاَد َأْن يَ َناَم َأْو َيَْكح

ْفَياَن، َعْن محِغريََة، َعْن ِإبْ َراِهيَم قَاَل: »اَل   س[ [ ]107]   -   9002 َوْيدح ْبنح َنْصٍر قَاَل: َأْخرَباََن َعْبدح هللِا، َعْن سح  أبََْس أبَِْن  َأْخرَباََن سح
 َيْشَرَب َوِإْن مَلْ يَ تَ َوضَّْأ«  

، َعْن َمْنصحوٍر، َعْن َساملِِ ْبِن أَ َأْخرَباََن    س[[ ]108]  -   9021 ْفَيانح ثَ َنا سح ثَ َنا َعْبدح الرَّمْحَِن قَاَل: َحدَّ اٍر قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َبشَّ يب  حمحَمَّ
َل، َأْو ي َ  نحٌب، تَ َوضََّأ وحضحوَءهح  نَ اجْلَْعِد، َعْن َساملِِ ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن عحَمَر، َعِن اْبِن عحَمَر، أَنَّهح َكاَن »ِإَذا َأرَاَد َأْن َيَْكح َو جح اَم، َأْو َيْشَرَب َوهح

 ِللصَّاَلِة«
ْعَبةح، َعْن َمْنصحوٍر، َعْن َساملِِ بْ   س[[ ]109]  -   9022 ثَ َنا شح ٌد قَاَل: َحدَّ ثَ َنا حمحَمَّ َثَّنَّ قَاَل: َحدَّ دح ْبنح اْلمح ِن َأيب اجْلَْعِد، َأْخرَباََن حمحَمَّ

نحٌب تَ َوضَّأَ وحضحوَءهح ِللصَّاَلِة«َعِن اْبِن عحَمَر، أَنَّهح  َو جح َل، َأْو يَ َناَم، َأْو َيْشَرَب، َوهح   َكاَن »ِإَذا َأرَاَد َأْن َيَْكح
9023  -  [110[ َأْجنَ   س[[  »ِإَذا  قَاَل:  َعِليٍّ  َعْن   ، َساملٍِ َعْن  َمْنصحوٍر،  َعْن  اأْلَْحَوِص،  َأيب  َعْن   ، ِريِّ السَّ ْبنح  َهنَّادح  َب َأْخرَباََن 

لح فََأرَاَد َأْن يَ َناَم، َأْو َيْطَعَم فَ ْليَ تَ َوضَّْأ وحضحوَءهح لِلصَّاَلِة«  الرَّجح
، َعِن احْلََكِم، َعْن مِ  س[[ ]111]  - 9053 َقِريِّ ثَ َنا مَحَّاٌد، َعْن َأيب َعْبِد هللِا الشَّ َبةح ْبنح َسِعيٍد، قَاَل: َحدَّ ْقَسٍم، َعِن  َأْخرَباََن ق حتَ ي ْ

قح ِبِديَناٍر، َأْو ِنْصِف ِديَناٍر« اْبِن َعبَّ  ٍل َغِشَي اْمَرأََتهح َوِهَي َحاِئٌض قَاَل: »يَ َتَصدَّ  اٍس، يف رَجح
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ٍد، َعْن َأْشَعَث، َعِن احْلََكِم، َعْن   س[[ ]112]  -  9054 ثَ َنا َأْسَباطح ْبنح حمحَمَّ َأْخرَباََن َواِصلح ْبنح َعْبِد اأْلَْعَلى، قَاَل: َحدَّ
قح ِبِديَناٍر، َأْو بِِنْصِف دِ ِعْكرَِمةَ  ِل يَ َقعح َعَلى اْمَرأَتِِه َوِهَي َحاِئٌض قَاَل: »يَ َتَصدَّ  يَناٍر« ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف الرَّجح

ثَ َنا قَ َتاَدةح، َعْن  س[[ ]113]  -  9057 ثَ َنا َعاِصمح ْبنح ِهاَلٍل قَاَل: َحدَّ ِمْقَسٍم، َعِن اْبِن  َأْخرَباََن َعْمرحو ْبنح َعِليٍّ قَاَل: َحدَّ
َنهح   َعبَّاٍس، مبِْثِلِه َومَلْ يَ ْرفَ ْعهح رَفَ َعهح َعْبدح اْلَكِرمِي َوبَ ي َّ

َبرْيٍ   س[[ ]114]   -  9066 َصْيٍف، َعْن َسِعيِد ْبِن جح اٍج، َعْن خح ثَ َنا أَبحو محَعاِويََة، َعْن َحجَّ ، َعِن َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح َحْرٍب قَاَل: َحدَّ
َق   ِم اْلَعِبيِط َتَصدَّ ِل ي حَواِقعح اْمَرأََتهح َوِهَي َحاِئٌض قَاَل: »ِإَذا َواَقَع يف الدَّ ِبِديَناٍر، َوِإْن َكاَن يف الصُّْفَرِة فَِنْصفح اْبِن َعبَّاٍس، يف الرَّجح

 ِديَناٍر« 
ْعَتِمرح قَاَل: قَ َرْأتح َعَلى فحَضْيٍل َعْن َأيب َحرِيزٍ  س[[ ]115]  -  9069 ثَ َنا اْلمح دح ْبنح َعْبِد اأْلَْعَلى قَاَل: َحدَّ ، َأنَّ  َأْخرَباََن حمحَمَّ

ثَهح أَنَّهح َسَأَل َسِعيَد بْ  : »َمْن َأْفَطَر يف رََمَضاَن فَ َعَلْيِه ِعْتقح أَيْ َفَع، َحدَّ ْن َأْفَطَر يف رََمَضاَن قَاَل: َكاَن اْبنح َعبَّاٍس يَ قحولح َبرْيٍ َعمَّ   َن جح
: َوَمْن َوَقَع َعَلى اْمَرأَتِِه َوِهَي َحاِئٌض أَ  ْع ْو مسَِ رَقَ َبٍة، َأْو َصْومح َشْهٍر، َأْو ِإْطَعامح َثاَلِثنَي ِمْسِكيًنا« ق حْلتح َعِة، َومَلْ َيحَمِّ َع َأَذاَن اجْلحمح

 لَْيَس َلهح عحْذٌر قَاَل: »َكَذِلَك ِعْتقح رَقَ َبٍة«  
ْحَمِن: َأُبو َحِريٍز َضِعيٌف اْلَحِديِث، َوَأْيَفَع اَل َأْعِرُفُه. َقاَل َحْمَزُة: َأُبو َحِريٍز   ِضي ِسِجْسَتانَ َعْبُد هللِا ْبُن اْلُحَسْيِن َقا* َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ

َرْيٍج، قَاَل: َأْخرَبين أَبحو الزَُّبرْيِ، َعْن  س[ [ ]116]  -  9155 اٌج، َعِن اْبِن جح ثَ َنا َحجَّ فح ْبنح َسِعيٍد قَاَل: َحدَّ َحِبيِب  َأْخرَباََن يحوسح
َقِت اْلَمْرَأةح مِ  َما َشْطَراِن« ْبِن َأيب ََثِبٍت، َعْن َمْسرحوٍق، َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: »َما َتَصدَّ نَ هح  ْن َعَرِض بَ ْيِتَها، فَاأْلَْجرح بَ ي ْ

 # قال المحقق: صحيح. 
ثَ َنا عحبَ ْيدح هللِا قَاَل: َأْخرَباََن ِإْسَرائِيلح، َعْن َأيب َحِصنٍي، عَ   س[[ ]117]   -  9188 َلْيَماَن قَاَل: َحدَّ ْن ََيََْي، َعْن  َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح سح

َل« لح الرَّجح  َمْسرحوٍق، َعْن َعْبِد هللِا قَاَل: »اَل ت حَباِشِر اْلَمْرَأةح اْلَمْرَأَة، َواَل الرَّجح
ُجلَ ( وليس فيه قوله "5241،  5240)بخاري برقم # رواه ال ُجُل الرَّ  ". وقال المحقق: صحيح.َواَل الرَّ

9214  -   [118[ اأْلَْسَوِد،    س[ [  َأيب  ْبنح  َمْنصحورح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َعْمٍرو  ْبنح  َداوحدح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َسْهٍل  ْبنح  اْلَفْضلح  َعِن  َأْخرَباََن 
ْقَن اَي َمْعَشَر النِّ  اَن، َعْن َواِئِل ْبِن َمَهانََة قَاَل: قَاَل َعْبدح هللِا: »َتَصدَّ  َساِء ََنَْوهح« َومَلْ يَ ْرفَ ْعهح اأْلَْعَمِش، َعْن َذرٍّ، َعْن َحسَّ

 # قال المحقق: صحيح وال يضر وقفه.

 كِتَابُ الزِّينَةِ 
9513  -  [119[ سح   س[ [  ْبنح  َأمْحَدح  َأيب  َأْخرَباََن  َعْن  َحْفَصَة،  َعْن  ِهَشاٌم،  َأْخرَباََن  قَاَل:  َهارحوَن،  ْبنح  يَزِيدح  ثَ َنا  َحدَّ َلْيَماَن، قَاَل: 

نْ َيا ملَْ  وا احْلَرِيَر، فَِإنَّهح َمْن لَِبَسهح يف الدُّ َرِة«، فَ َقاَل اْبنح عحَمَر: ِإًذا  يَ ْلَبْسهح يف اْْلخِ ِذبْ َياَن، قَاَل: َخطَبَ َنا اْبنح الزَُّبرْيِ، فَ َقاَل: »اَل تَ ْلَبسح
ْم ِفيَها َحرِيٌر{ ]احلج:  هح لح اجْلَنََّة، قَاَل هللاح تَ َعاىَل: }َولَِباسح  [ 23َوهللِا اَل َيْدخح
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ْعَبةح، َعْن َأيب ِبْشٍر، َعْن َعِليٍّ س[ [ ]120]   -   9521 ثَ َنا شح ٌد، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا حمحَمَّ اٍر، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َبشَّ اْلَبارِِقيِّ قَاَل:  َأْخرَباََن حمحَمَّ
َص ِفيِه َوَسأَْلتحهح َعِن احْلَرِيِر، َفَكرَِههح«،  ، فَ َرخَّ ثح أَنَّهح »َسأََلِت اْمَرَأٌة اْبَن عحَمَر َعِن احْلحِليِّ نَّا نَ َتَحدَّ َو؟ قَاَل: كح فَ َقاَلِت اْلَمْرَأةح: َأَحَراٌم هح

نْ َيا مَلْ يَ ْلَبْسهح يف اْْلِخَرِة.    َمْن لَِبَسهح يف الدُّ
َو اْبنح يحونحَس، قَ   س[ [ ]121]   -   9522 َرْيٌج َوهح ثَ َنا سح ، قَاَل: َحدَّ َشْيٌم، َعْن َأيب  َأْخرَباََن أَبحو َبْكِر ْبنح َعِليٍّ اْلَمْرَوِزيُّ ثَ َنا هح اَل: َحدَّ

َهِب، أَْلَبَسهح؟ قَاَل: نَ َعْم، قَاَلتْ  َف ْبِن َماَهٍك، قَاَل: َسأَْلتح اْمَرَأَة اْبِن عحَمَر " َعِن الذَّ ، ِبْشٍر، َعْن يحوسح ؟ قَاَل: يحْكَرهح احْلَرِيرح : َواحْلَرِيرح
نْ َيا مَلْ يَ ْلَبْسهح يف اْْلِخَرِة " ُثحَّ قَاَل يف الثَّالَِثِة: فَاحْلَرِيرح قَالَ   : َمْن لَِبَسهح يف الدُّ

َو اْبنح محوَسى، قَاَل: َأْخرَباََن ِإْسَرائِيلح،   س[ [ ]122]   -   9620 ثَ َنا عحبَ ْيدح هللِا َوهح َلْيَماَن، قَاَل: َحدَّ َعْن َأْشَعَث،   َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح سح
 َعبَّاٍس، قَاَل: »ِإنَّ هللَا اَل يَ ْنظحرح ِإىَل محْسِبٍل« َعْن َسِعيٍد، َعِن اْبِن 

 كِتَابُ عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ 
، َعِن اْلَعاَلِء ْبنِ   [ سي[ ]123]  -  9761 َكِثرٍي، َعْن   َأْخرَباََن يحونحسح ْبنح َعْبِد اأْلَْعَلى قَاَل: َأْخرَباََن اْبنح َوْهٍب قَاَل: َأْخرَبين اللَّْيثح

ْبَحاَن هللِا اْلَعِظيِم َوِبَْمِدِه،  َأيب َبْكِر ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن اْلِمْسَوِر ْبِن خَمَْرَمَة، َعْن َأاَبَن ْبِن عحْثَماَن، أَنَّهح قَاَل:   " َمْن قَاَل ِحنَي ميحِْسي: سح
َة ِإالَّ اِبهلِل، مَلْ َيضحرَّهح َشْيٌء َحَّتَّ يحْصِبَح، َوإْن قَاَل ِحنَي يحْصِبحح مَلْ َيضحرَّهح َشيْ  ٌء َحَّتَّ ميحِْسَي " فََأَصاَب َأاَباًن اْلَفاِلجح،  اَل َحْوَل َواَل ق حوَّ

تحهح  ا َخفَّ َمْن ِعْنَدهح قَ َفِجئ ْ وَن َوَأاَن َجاِلٌس، فَ َلمَّ اَل َل: َقْد َعِلْمتح َما َأْجَلَسَك،   ِفيَمْن َجاَءهح ِمَن النَّاِس، َفَجَعَل النَّاسح ي حَعزُّونَهح َوخَيْرحجح
ثْ تحَك َحقٌّ، َوَلِكّنِّ أحْنِسيتح َذِلَك، ََتبَ َعهح الزُّْهِريُّ   َعَلى ِرَوايَِتِه فَ َوقَ َفهح َأَما ِإنَّ الَِّذي َحدَّ

ث َ   [سي[ ]124]  -  9762 ثَ َنا ََيََْي ْبنح ََيََْي قَاَل: َحدَّ ْيَسابحوِريُّ قَاَل: َحدَّ دح ْبنح ََيََْي ْبِن َعْبِد هللِا الن َّ َنا ِإبْ َراِهيمح ْبنح َأْخرَبين حمحَمَّ
عَ  ف حَراِفَصَة،  ْبِن  اِج  احْلَجَّ َعِن  الصَّاِئغح،  َوِحنَي ِإمْسَاِعيَل  ميحِْسي  ِحنَي  قَاَل  َمْن   " قَاَل:  عحْثَماَن  ْبِن  َأاَبَن  َعْن   ، الزُّْهِريِّ َعِن  عحَقْيٍل،  ْن 

شَ  يحِصْبهح  مَلْ  اِبهلِل،  ِإالَّ  َة  ق حوَّ َواَل  َحْوَل  اَل  َوِبَْمِدِه،  اْلَعِظيِم  ْبَحاَن هللِا  سح َمرَّاٍت:  َثاَلَث  َفَدَخْلَنا  يحْصِبحح   " َيضحرُّهح  َأَصابَهح ْيٌء  َوَقْد  َعَلْيِه 
َها ِحنَي َأَصاَبِّن  ْن ق حْلت ح  اْلَفاِلجح فَ َقاَل اْبنح َأِخي: َأَما ِإيّنِ ملَح َأكح

، َعْن قَ َتاَدَة، َعْن أََنٍس  سي[ [ ]125]  -  9816 ْيِميِّ َلْيَماَن الت َّ َوْيدح ْبنح َنْصٍر قَاَل: َأْخرَباََن َعْبدح هللِا، َعْن سح َل:  قَاَأْخرَباََن سح
قَاَمِة اَل ي حَردُّ«  َعاءح َبنْيَ اأْلََذاِن َواإْلِ  »الدُّ

، َعْن قَ َتاَدَة، َعْن أََنسٍ  سي[ [ ]126]  -  9817 ْيِميِّ ثَ َنا ََيََْي ْبنح َسِعيٍد، َعِن الت َّ َثَّنَّ قَاَل: َحدَّ دح ْبنح اْلمح قَاَل: »ِإَذا  َأْخرَباََن حمحَمَّ
َعاءح«أحِقيَمِت الصَّاَلةح فحِتَحْت أَبْ وَ  َماِء، َواْستحِجيَب الدُّ  ابح السَّ

ْفَياَن، َعْن َأيب َهاِشٍم، َعْن َأيب ُِمَْلٍز، عَ   سي[ [ ]127]  -9831 َوْيدح ْبنح َنْصٍر قَاَل: َأْخرَباََن َعْبدح هللِا، َعْن سح ْن قَ ْيِس َأْخرَباََن سح
فَ َفرَ  تَ َوضَّأَ  َمْن   " قَاَل:  َسِعيٍد  َأيب  َعْن  عحَباٍد،  أَْنَت،  ْبِن  ِإالَّ  ِإَلَه  اَل  َأْن  َأْشَهدح  َوِبَْمِدَك،  مَّ  اللهح سحْبَحاَنَك  قَاَل:  ُثحَّ  َوضحوئِِه  ِمْن  َغ 

َها ِبطَاَبٍع، ُثحَّ رحِفَعْت ََتَْت اْلَعْرِش فَ َلْم تحْكَسْر ِإىَل ي َ   ْوِم اْلِقَياَمِة " َأْستَ ْغِفرحَك َوأَتحوبح ِإلَْيَك، طََبَع هللاح َعَلي ْ
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ْعَبةح، َعْن َعاِصٍم، َعْن َعْوَسَجَة ْبنِ   سي[ [ ]128]   - 9847 ثَ َنا شح ٌد قَاَل: َحدَّ ثَ َنا حمحَمَّ اٍر قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َبشَّ  الرَّمَّاِح،  َأْخرَباََن حمحَمَّ
اَلمح،  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأيب اهْلحَذْيِل، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسعحوٍد: أَنَّهح َكاَن ِإَذا فَ رََغ مِ  اَلمح َوِإلَْيَك السَّ مَّ ِمْنَك السَّ ْن َصاَلتِِه قَاَل: »اللهح

 تَ َبارَْكَت اَي َذا اجلِْاَلِل َواإْلِْكَراِم«
َلْيَماَن، َعْن وَِكيٍع، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن ِهاَلِل ْبِن َيَساٍف، َعِن الرَّبِيِع ْبنِ   سي[خت  [ ]129]   - 9863   َأْخرَبين َحاِجبح ْبنح سح

ثَ ْيٍم، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسعحوٍد قَاَل: " َمْن قَاَل: َأْشَهدح َأْن اَل ِإلََه ِإالَّ هللاح، َوْحَدهح اَل َشرِيَك لَ  َو َعَلى خح ، َوهح ْلكح َوَلهح احْلَْمدح هح، لَهح اْلمح
لِّ َشْيٍء َقِديٌر، َكاَن َلهح َعْدَل َأْرَبِع رِقَاٍب ِمْن َوَلِد ِإمْسَاعِ   يَل " كح

ْعَبَة،    سي[خت  [ ]130]  -   9864 َلْيَماَن، َعْن يَزِيَد، َعْن شح ْعَبَة، َوَعْن َأمْحََد ْبِن سح ، َعْن شح َوَعْن ب حْنَداٍر، َعِن اْبِن َأيب َعِديٍّ
، َعنْ  َصنْيٍ ْعَبةح، َواْبنح فحَضْيٍل، َعْن حح َثٍم، َعِن  َوَعْن َأمْحََد ْبِن َحْرٍب، َعْن اْبِن فحَضْيٍل، ِكاَلَهحَا شح  ِهاَلِل ْبِن َيَساٍف، َعِن الرَّبِيِع ْبِن َخي ْ

ثَ ْيمٍ   ، َوقَاَل ِفيِه: »َعْشَر َمرَّاٍت« اْبِن َمْسعحوٍد. . . قَ ْوَلهح. َرَواهح َعْبدح اْلَمِلِك ْبنح َمْيَسَرَة، َعْن ِهاَلِل ْبِن َيَساٍف، َعْن رَبِيِع ْبِن خح
9865  -  [131[ عَ   سي[خت  [  ْبنح  َأْخرَباََن  اْلَمِلِك  َعْبدح  َثِّن  َحدَّ قَاَل:  ِمْسَعٌر  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  ََيََْي  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َعِليٍّ  ْبنح  ْمرحو 

ثَ ْيٍم، َعْن َعْبِد هللِا قَاَل: " َمْن قَاَل: اَل ِإَلَه ِإالَّ  ْلكح   هللاح، َوْحَدهح اَل َمْيَسَرَة، َعْن ِهاَلِل ْبِن َيَساٍف، َعِن الرَّبِيِع ْبِن خح  َشرِيَك َلهح، َلهح اْلمح
ْعَبةح، عَ  نَّ َلهح َعْدَل َأْرَبِع رِقَاٍب " َرَواهح شح لِّ َشْيٍء َقِديٌر، َعْشَر َمرَّاٍت كح َو َعَلى كح ، َوهح ْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َمْيَسَرَة، َعْن ِهاَلِل َوَلهح احْلَْمدح

ثَ ْيٍم، َوَعمْ  وٍن، َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن َيَساٍف، َعْن رَبِيِع ْبِن خح  ِرو ْبِن َمْيمح
ْعَبةح، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك، َعْن ِهاَلِل ْبِن َيسَ   سي[خت  [ ]132]   -  9866 ثَ َنا شح ٍد قَاَل: َحدَّ اٍر، َعْن حمحَمَّ دح ْبنح َبشَّ اٍف،  َأْخرَباََن حمحَمَّ

ثَ ْيٍم، َعْن َعْبِد هللِا قَاَل: أَلَْن َأقحوَل: اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح، وَ  وٍن، َوالرَّبِيِع ْبِن خح ،  َعْن َعْمِرو ْبِن َمْيمح ْلكح َوَلهح احْلَْمدح ْحَدهح اَل َشرِيَك َلهح، َلهح اْلمح
لِّ َشْيٍء َقِديٌر َعْشَر َمرَّاٍت َأَحبُّ ِإََلَّ ِمَن أْن أحْعِتَق َأْرَبَع رِقَاٍب "   َو َعَلى كح  َوهح

ْحَمِن: َوَقِد اْخُتِلَف َعَلى َمْنُصوِر ْبِن اْلُمْعَتِمِر ِفي َهذَ   ا اْلَحِديثِ * َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ
َحيَّاِة، َعْن َمْنصحوٍر، َعْن ِهاَللِ   سي[خت  [ ]133]   -   9867 ثَ َنا أَبحو اْلمح َثِّن َمْنصحوٌر، َحدَّ  َأْخرَبين محَعاِويَةح ْبنح َصاِلٍح قَاَل: َحدَّ

ثَ ْيٍم، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسعحوٍد قَاَل: " َمْن قَاَل:  ْلكح َوَلهح    ْبِن َيَساٍف، َعْن رَبِيِع ْبِن خح اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح، َوْحَدهح اَل َشرِيَك َلهح، َلهح اْلمح
لِّ َشْيٍء َقِديٌر، َكاَن َلهح َعْدَل َأْربَِع حمحَرَّرِيَن ِمْن َوَلِد ِإمْسَاعِ  َو َعَلى كح ، بَِيِدِه اخْلَرْيح َوهح  يَل "  احْلَْمدح

9869 -   [134[ َبشَّ   سي[[  ْبنح  دح  حمحَمَّ ْبِن َأْخرَباََن  ِهاَلِل  َعْن  َمْنصحوٍر،  َعْن   ، ْفَيانح سح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  الرَّمْحَِن  َعْبدح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  اٍر 
ْلكح َوَلهح  ْرَداِء قَاَل: " َمْن قَاَل: اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح َوْحَدهح اَل َشرِيَك َلهح، َلهح اْلمح َو َعَلى  َيَساٍف، َعْن َأيب الدَّ ، َوهح لِّ َشْيٍء َقِديٌر،  احْلَْمدح كح

مح أَبحو ِإسْ  لِّ َعاِمٍل ِإالَّ َمْن زَاَد " َوَقْد َخاَلَفهح لَّ يَ ْوٍم ِماَئَة َمرٍَّة، َجاَء يَ ْوَم اْلِقَياَمِة فَ ْوَق كح وٍن، كح ، َرَواهح َعْن َعْمِرو ْبِن َمْيمح ِبيِعيُّ َحاَق السَّ
ثَ ْيٍم، َعْن َعْبِد الرَّمحَْ  َلى، َعْن َأيب أَيُّوَب قَ ْوَلهح َعِن الرَّبِيِع ْبِن خح  ِن ْبِن َأيب لَي ْ

ثَ َنا زحَهرْيٌ، َعْن َأيب ِإْسَحاَق، َعنْ   سي[[ ]135]  -9870 َعْمِرو ْبِن    َأْخرَباََن ِإْسَحاقح ْبنح َمْنصحوٍر قَاَل: َأْخرَباََن أَبحو ن حَعْيٍم قَاَل: َحدَّ
ثَ ْيٍم، َعنْ  وٍن، َعِن الرَّبِيِع ْبِن خح َلى، َعْن َأيب أَيُّوَب قَاَل: " َمْن قَاَل: اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح، َوْحَدهح اَل َشرِيكَ   َمْيمح لَهح،    َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيب لَي ْ

لِّ َشْيٍء َقِديٌر َعْشَر َمرَّاٍت َكاَن َأْعَظَم َأْجًرا َأْو َأْفَضَل ِمَّ  َو َعَلى كح ، َوهح ْلكح َوَلهح احْلَْمدح ْن َأْعَتَق َأْربَ َعَة أَنْ َفٍس ِمْن َوَلِد ِإمْسَاِعيَل َلهح اْلمح
" 



319 
 

َلْيَماَن، َعْن عحبَ ْيِد هللِا ْبِن محوَسى، َعْن ِإْسَرائِيَل ْبِن يحونحَس، َعْن َأيب ِإْسَحاَق، َعْن عَ   سي[ [ ]136]   - 9871 ْمِرو َعْن َأمْحََد ْبِن سح
وٍن، َعِن الرَّبِيِع ْبِن َخثْ َيٍم، َلى، َعْن َأيب أَيُّوَب قَ ْولحهح َخاَلَفهح زَْيدح ْبنح َأيب أحنَ ْيَسَة، َرَواهح َعْن َأيب ِإْسَحاَق،    ْبِن َمْيمح َعْن  َعِن اْبِن َأيب لَي ْ

قَ ْوَلهح. أَيُّوَب  َأيب  َعْن  ثَ ْيٍم،  خح ْبِن  الرَّبِيِع  َعِن  وٍن،  َمْيمح ْبِن   َعْمِرو 
َو اْبنح   سي[ [ ]137]  -9872 ثَ َنا عحبَ ْيدح هللِا وهح ثَ َنا َعْبدح هللِا ْبنح َجْعَفٍر قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َجبَ َلَة قَاَل: َحدَّ َعْمٍرو، َعْن    َأْخرَبين حمحَمَّ

ثَ ْيٍم، َعنْ  وٍن، َعِن الرَّبِيِع ْبِن خح  َأيب أَيُّوَب قَاَل: " َمْن قَاَل: اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح زَْيِد ْبِن َأيب أحنَ ْيَسَة، َعْن َأيب ِإْسَحاَق، َعْن َعْمِرو ْبِن َمْيمح
 ". . . . . َوَساَق احْلَِديَث. 

َو اجْلحَهِّنُّ، َعْن محوَسى، عَ   سي[[ ]138]  -9908 ثَ َنا محوَسى َوهح ثَ َنا يَ ْعَلى قَاَل: َحدَّ َلْيَماَن قَاَل: َحدَّ ْن َأيب  َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح سح
لِّ َصاَلٍة َعَشَر َتْسِبيَحاٍت َوَعْشَر َتْكِبريَاٍت، َوَعْشَر ََتِْميزحْرَعَة، عَ  َريْ َرَة قَاَل: " َمْن قَاَل: يف دحبحِر كح َداٍت، يف ََخِْس َصَلَواٍت  ْن َأيب هح

ِماَئٍة يف اْلِميَزاِن، َوِإَذا َأَخَذ َمضْ  وَن َوِماَئٌة اِبللَِّساِن، َوأَْلٌف َوََخْسح ْم يحِصيبح فَِتْلَك ََخْسح َجَعهح ِماَئٌة اِبللَِّساِن َوأَْلٌف يف اْلِميَزاِن، فَأَيُّكح
 يف يَ ْوٍم أَْلَفنْيِ َوََخَْسِماَئِة َسيَِّئٍة؟ "

ْحَمِن: ُموَسى الثَّاِني اَل َأْعِرُفهُ   * َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ
ثَ َنا َعبْ   سي[[ ]139]  -9913 ثَ َنا ِإبْ َراِهيمح ْبنح َطْهَماَن، َعْن َعطَاٍء َأْخرَباََن أَبحو َداوحَد قَاَل: َحدَّ دح اْلَمِلِك ْبنح ِإبْ َراِهيَم قَاَل: َحدَّ

َعْشرً  هِبَا  َلهح  هللاح  هللِا َوِبَْمِدِه َكَتَب  ْبَحاَن  سح قَاَل:  َمْن   " اْبنح عحَمَر:  قَاَل  اَنِفٍع،  َعْن   ، هللاح اخْلحَراَساينِّ َعْشًرا َكَتَب  قَاهَلَا  هِبَا   ا، َوَمْن  َلهح 
  َلهح "  ِماَئًة، َوَمْن قَاهَلَا ِماَئًة َكَتَب هللاح لَهح هِبَا أَْلًفا، َوَمْن زَاَد زَاَد هللاح َلهح، َوَمِن اْستَ ْغَفَر َغَفَر هللاح 

، َعِن اْبِن َعْجاَلَن، َعْن َسِعيٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبدِ   سي[ [ ]140]  -9976 ثَ َنا اللَّْيثح َبةح ْبنح َسِعيٍد قَاَل: َحدَّ  هللِا ْبِن  َأْخرَباََن ق حتَ ي ْ
َعِة،ِ  ُثحَّ نَ َفَخ ِفيِه ِمْن رحوِحِه، فَ َلمَّ  ا تَ َباَلَغ ِفيِه الرُّوحح َعَطَس، فَ َقاَل هللاح َعزَّ  َساَلٍم قَاَل: َخَلَق هللاح آَدَم يف آِخِر َساَعٍة ِمْن يَ ْوِم اجْلحمح

، فَ َقاَل هللاح: َرمِحََك رَبَُّك، ُثحَّ قَاَل َلهح: اْذَهْب   ِإىَل َأْهِل َهَذا اْلَمْجِلِس ِمَن اْلَماَلِئَكِة َفَسلِّْم  َوَجلَّ َلهح: قحِل: احْلَْمدح ّلِِلَِّ فَ َقاَل: احْلَْمدح ّلِِلَِّ
تحَك َوَتَِيَّةح ذحرِّيَِّتَك ".  َعَلْيِهْم، ف َ   َفَعَل فَ َقاَل: َهِذِه َتَِي َّ

َواُب، َواآْلَخُر َخَطٌأ، َوالَِّذي َبْعَدُه َحِديُث ُمَحمَِّد ْبِن َخَلفٍ  ْحَمِن: َوَهَذا ُهَو الصَّ   َوُهَو ُمْنَكرٌ * َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ
َصنٍي، َعْن  َأْخرَبين زََكِرايَّ ْبنح َيَْ  [ سي[ ]141]  -10049 َشْيٌم، َعْن حح ثَ َنا هح ثَ َنا َعْبدح هللِا ْبنح محِطيٍع قَاَل: َحدَّ ََي قَاَل: َحدَّ

، أَنَّهح َكاَن يَ قحولح ِإَذا طَِعَم َوَشِرَب: »احْلَْمدح ّلِِلَِّ  َجَعْلَنا  الَِّذي َأْطَعَمَنا َوَسَقااَن وَ  ِإمْسَاِعيَل ْبِن ِإْدرِيَس، َعْن َأيب َسِعيٍد اخْلحْدِريِّ
 »  محْسِلَمنْيِ
ْعَبَة، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأيب   سي[ [ ]142]  -10171 َلْيَماَن، َعْن شح ثَ َنا زَاِفرح ْبنح سح ارح ْبنح احْلََسِن قَاَل: َحدَّ َأْخرَباََن َعمَّ

ِفيِه َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِإالَّ َكاَنْت َعَلْيِهْم  َأيب َسِعيٍد اخْلحْدِريِّ قَاَل: »َما َجَلَس قَ ْوٌم َُمِْلًسا مَلْ يحَصلَّ َصاِلٍح، َعْن 
 َحْسَرٌة َوِإْن َدَخلحوا اجْلَنََّة« 

ثَ َنا عحبَ ْيدح هللِا، َعْن ِإْسَرائِيَل، َعْن َمْنصحوٍر، َعْن [ ]143]  -10190 َلْيَماَن قَاَل: َحدَّ فحَضْيِل ْبِن عحَمَر،  سي[ َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح سح
َصنٍي، َعْن أَ  َعْن ِزاَيٍد، َعْن َأيب اْلَعالَِيةِ  ثَ َنا يَزِيدح قَاَل: َأْخرَباََن َعاِصٌم، َعْن ِزاَيِد ْبِن حح َلْيَماَن قَاَل: َحدَّ يب اْلَعالَِيِة  َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح سح

مَّ  ْبَحاَنَك اللهح  َوِبَْمِدَك، َأْستَ ْغِفرحَك َوأَتحوبح ِإلَْيَك "  قَاَل: " َكفَّارَةح اْلَمْجِلِس: سح
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، َعْن َمْنصحوٍر، َعْن ُمحَاِهٍد، َعِن ابْ   سي[[ ]144]  -10234 ْفَيانح ثَ َنا سح ثَ َنا أَبحو َأمْحََد، َحدَّ اٍر، َحدَّ دح ْبنح َبشَّ ِن َعبَّاٍس، َأْخرَباََن حمحَمَّ
َعِة لَ  َريْ َرَة: »ِإنَّ يف اجْلحمح هح«قَاَل أَبحو هح ًئا ِإالَّ َأْعطَاهح ِإايَّ  َساَعٌة اَل َيْسَألح هللَا ِفيَها َعْبٌد َشي ْ

ْفَياَن، َعْن َأيب ِسَناٍن، عَ [ ]145] -  10277 َوْيٌد، َأْخرَباََن َعْبدح هللِا، َعْن سح ، َأْخرَباََن سح دح ْبنح َحاِتٍِ ْن قَ ْزَعَة، َوَأيب  س[ َأْخرَباََن حمحَمَّ
َما، َوَلكِ َغاِلٍب،  ا َأَرْداَن َأْن ن حَفارَِقهح، قَاَل: »ِإنَّهح لَْيَس ِعْنِدي َما أحْعِطيكح َعَنا اْبًن عحَمَر، فَ َلمَّ َما  قَااَل: َشي َّ ْن َأْستَ ْودِعح هللَا ِديَنكح

اَلمح«  َما السَّ َما، َوَأقْ َرأح َعَلْيكح َما، َوَخَواتِيَم َأْعَماِلكح  َوَأَمااَنِتكح
َلْيَماَن، َأْخرَباََن عحبَ ْيدح هللِا، َأْخرَباََن ِإْسَرائِيلح، َعْن َأيب ِسَناٍن، َعْن َأيب س[ ]146]  -10278 َغاِلٍب، قَاَل:   [ َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح سح

ا َخَرْجَنا ِمْن ِعْنِدِه َمَشى َمَعَنا، ُثحَّ قَاَل: َما ِعنْ  ْنتح ِعْنَد اْبِن عحَمَر َأاَن َوقَ ْزَعةح، فَ َلمَّ ْم، َوَلِكْن َأْستَ ْودِعح هللَا، َوَساَق كح ِدي َما أحْعِطيكح
 احْلَِديثَ 

، قَاَل: َأْخرَباََن َجرِيٌر، َعْن َمْنصحوٍر، َعْن رِْبِعيِّ    س[[ ]147]   -10394 ثَ َنا ِإْسَحاقح ْبِن ِحَراٍش،  َأْخرَبين زََكِرايَّ ْبنح ََيََْي، قَاَل: َحدَّ
ادِ  ْرِبحَك ِبَكِلَماٍت مَلْ أحْخرِبْ هِبِنَّ  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َشدَّ : ِإيّنِ خمح ًنا،  ْبِن اهْلَاِد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َجْعَفٍر، قَاَل: قَاَل َل َعِليٌّ َسي ْ َحَسًنا َواَل حح

بُّ َأْن تَ ْنَجَح فَ قحْل: »اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح، َوْحَدهح   اَل َشرِيَك َلهح اْلَعِليُّ اْلَعِظيمح، اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح، َوْحَدهح اَل ِإَذا َسأَْلَت هللَا َمْسأََلًة َوأَْنَت َتِح
 َشرِيَك َلهح احْلَِليمح اْلَكِرميح«

، َعْن َمْنصحوٍر، َعْن رِْبِعيِّ بْ   س[ [ ]148]   -10395 ْفَيانح ثَ َنا سح اٍر، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َبشَّ ِن ِحَراٍش،  َأْخرَباََن حمحَمَّ
اٍد: َأنَّ َعِليًّا، قَاَل اِلْبِن َأِخيِه: ِإَذا َسأَْلَت هللَا فََأَرْدَت َأْن تَ ْنَجَح فَ قحْل:  »اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح، َوْحَدهح اَل َشرِيَك َلهح    َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َشدَّ

 يَك َلهح احْلَِليمح اْلَكِرميح«اْلَعِليُّ اْلَعِظيمح، اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح، َوْحَدهح اَل َشرِ 
،   س[ [ ]149]  - 10396 ْعَبةح، َعْن َمْنصحوٍر، َعْن رِْبِعيِّ ثَ َنا شح ٌد، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا حمحَمَّ اٍر، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َبشَّ َعْن َعْبِد   َأْخرَباََن حمحَمَّ

، أَنَّهح قَاَل اِلْبِّن َجْعَفٍر: أَ  اٍد، َعْن َعِليٍّ َا  هللِا ْبِن َشدَّ ، ِإَذا َسأَْلتحَما هللَا َحاَجًة فََأَرْدَتح ثحهح احْلََسَن َواَل احْلحَسنْيَ َما َحِديثًا َما أحَحدِّ ثحكح اَل أحَحدِّ
 َشرِيَك َلهح اْلَعِليُّ اْلَعِظيمح«   ْحَدهح اَل َأْن تَ ْنَجَحا فَ قحواَل: »اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح، َوْحَدهح اَل َشرِيَك َلهح احْلَِليمح اْلَكِرميح، اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح وَ 

ثَ َنا ِإْسَرائِيلح، َعْن َأيب ِإْسحَ   سي[[ ]150]  -10397 ثَ َنا َأمْحَدح ْبنح َخاِلٍد، قَاَل: َحدَّ اَق،  َأْخرَبين َصْفَوانح ْبنح َعْمٍرو، قَاَل: َحدَّ
َلى، ، قَاَل: َكِلَماتح اْلَفَرِج: »اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح اْلَعِليُّ اْلَعِظيمح، اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح   َعْن َعْمِرو ْبِن محرََّة، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيب لَي ْ َعْن َعِليٍّ

ْبِع َوَربِّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم، َواحْلَْمدح ّلِِلَِّ َربِّ ا َمَواِت السَّ  ْلَعاَلِمنَي«احْلَِليمح اْلَكِرميح، سحْبَحاَن هللِا َربِّ السَّ
َثِّن أَبحو  س[[ ]151]  -10403 ثَ َنا ِمْسَعٌر، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا ََيََْي ْبنح َسِعيٍد، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ َبْكِر ْبِن  َأْخرَباََن َعْمرحو ْبنح َعِليٍّ

َثِّن َحَسنح ْبنح َحَسٍن: َأنَّ َعْبَد هللِا ْبَن َجْعَفٍر، تَ َزوََّج اْمَرَأًة َفدَ  ا َخَرَج ق حْلتح هَلَا: َما قَاَل َلِك؟ قَاَلْت:  َحْفٍص، قَاَل: َحدَّ َخَل هِبَا، فَ َلمَّ
ْبَحاَن هللِا َربِّ  قَاَل: ِإَذا نَ َزَل ِبِك َأْمٌر َفِظيٌع َأْو َعِظيٌم فَ قحوَل: »اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح احْلَِليمح اْلَكِرميح، اَل ِإَلَه ِإالَّ   هللاح َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيمح، سح

َقَك، َوَما يف  الْ  اجح فَ قحْلت حَها، فَ َقاَل: َلَقْد َدَعْوتحَك َوَأاَن أحرِيدح َأْن َأْضِرَب عحن ح َأْهِلَك اْليَ ْوَم َأَحٌد َأَحبُّ ِإََلَّ ِمْنَك، َعاَلِمنَي« َفَدَعاين احْلَجَّ
 َأْو َأَعزَّ َعَليَّ ِمْنكَ 

10404-  [152[ َمْنصحورٍ   س[ [  ْبنح  ِإْسَحاقح  ْبِن  َأْخرَباََن  َبْكِر  َأيب  َعْن  ِمْسَعٌر،  َأْخرَباََن  قَاَل:  يَزِيَد،  َعْن  َلْيَماَن،  سح ْبنح  َوَأمْحَدح   ،
اِج فَ َقاَل هَلَا: إِ  ٌر ِمْن أحمحوِر ْن نَ َزَل ِبِك اْلَمْوتح َأْو َأمْ َحْفٍص، َعِن احلََْسِن ْبِن احْلََسِن، قَاَل: َزوََّج َعْبدح هللِا ْبنح َجْعَفٍر ابْ نَ َتهح ِمَن احْلَجَّ

اْلَعْرِش   َربِّ  هللِا  سحْبَحاَن  اْلَكِرميح،  احْلَِليمح  هللاح  ِإالَّ  ِإَلَه  »اَل  تَ قحوَل:  أبَِْن  فَاْستَ ْقِبِليِه  نْ َيا  قَاَل:  الدُّ اْلَعاَلِمنَي«  َربِّ  ّلِِلَِّ  احْلَْمدح  اْلَعِظيِم، 
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تَ  ِجئ ْ َلَقْد  فَ َقاَل:  فَ قحْلت حَها،  اَج  احْلَجَّ وََكَذا فَأَتَ ْيتح  َكَذا  ِمْن  ِإََلَّ  َأَحبُّ  اْليَ ْوَم  فَأَْنَت  قَ تَ َلَك،  أحرِيدح  َوَأاَن   ِّن 
، َعْن ِمْسَعٍر، َعْن أَ   س[[ ]153]   -10405 ْفَيانح ثَ َنا سح ثَ َنا اْبنح َأيب عحَمَر، قَاَل: َحدَّ يب َبْكِر ْبِن َأْخرَبين زََكِرايَّ ْبنح ََيََْي، قَاَل: َحدَّ

اِج، ََنَْوهح ِإىَل قَ ْوِلِه »احلَْ  َحْفٍص، َعنْ  ا َزوََّج َعْبدح هللِا ْبنح َجْعَفٍر ابْ نَ َتهح ِمَن احْلَجَّ ْمدح ّلِِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي« َومَلْ َحَسِن ْبِن َحَسٍن، قَاَل: َلمَّ
ْر َما بَ ْعَدهح   َيْذكح

َبةح ْبنح َسِعيٍد، قَاَل: َحدَّ  سي[ [ ]154]  -10441 َو  َأْخرَباََن ق حتَ ي ْ ثَ َنا مَحَّاٌد، َعْن َعاِصٍم، َعْن ِزرٍّ، َعِن اْبِن َمْسعحوٍد، قَاَل: }قحْل هح
 [ تَ ْعِدلح ث حلحَث اْلقحْرآِن " 1هللاح َأَحٌد{ ]اإلخالص: 

، َعْن َأيب َعْبِد ال  سي[ [ ]155]  - 10442 َصنْيٍ ثَ َنا أَبحو حح ثَ َنا أَبحو َبْكٍر، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح اْلَعاَلِء، قَاَل: َحدَّ رَّمْحَِن، َعْن  َأْخرَباََن حمحَمَّ
َو هللاح َأَحٌد{ ]اإلخالص:   [ قَ َرَأ ث حلحَث اْلقحْرآِن " 1َعْبِد هللِا، قَاَل: " َمْن قَ َرَأ }قحْل هح

، َعْن َعاِمٍر، َعْن َعْبِد الرَّ  سي[ [ ]156]  -10455 ثَ َنا زََكِرايَّ ثَ َنا يَ ْعَلى، قَاَل: َحدَّ َلْيَماَن، قَاَل: َحدَّ مْحَِن ْبِن  َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح سح
َو هللاح َأَحٌد{ ]اإلخالص:   ، قَاَل: }قحْل هح َلى، َعْن َأيب أَيُّوَب اأْلَْنَصاِريِّ  اْلقحْرآِن " [ تَ ْعِدلح ث حلحَث 1َأيب لَي ْ

ْعِبِّ  سي[ [ ]157]  -10456 ، َعِن اْبِن َعْوٍن، َعِن الشَّ ثَ َنا ِإْسَحاقح ِد ْبِن َساَلٍم، قَاَل: َحدَّ ، َعْن  َأْخرَباََن َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح حمحَمَّ
 } َو هللاح َأَحٌد هللاح الصََّمدح وٍن: َأنَّ َأاَب أَيُّوَب، قَاَل: }قحْل هح  [ ث حلحثح اْلقحْرآِن " 2]اإلخالص:  َعْمِرو ْبِن َمْيمح

َرْيٍج، َعْن َعطَاٍء، َعْن َأيب ِإْسَحاَق، َعْن َأيب َمْسعحوٍد،    سي[[ ]158]   -  10462 اٍج، َعِن اْبِن جح َف ْبِن َسِعيٍد، َعْن َحجَّ َعْن يحوسح
ْم. . . َفذََكَر َمْعَناهح َمْوقحوفًا   قَاَل: أَيَ ْعَجزح َأَحدحكح

َعنْ   سي[[ ]159]   -  10463 َمْوَهٍب،  ْبِن  عحْثَماَن  ْبِن  َعْمِرو  َعْن  َعْوٍن،  ْبنح  َجْعَفرح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َلْيَماَن،  سح ْبنح  َأمْحَدح    َأْخرَباََن 
: »ِإنَّ هللَا اْلَواِحدح الصََّمدح تَ ْعِدلح بِث حلحِث اْلقحْرآِن«  محوَسى ْبِن طَْلَحَة: َأنَّ َأاَب أَيُّوَب، َكاَن يَ قحولح

َثِّن َماِلٌك، َعِن اْبِن  سي[[ ]160]  -10466 ِشَهاٍب، احْلَاِرثح ْبنح ِمْسِكنٍي ِقَراَءًة َعَلْيِه، َوَأاَن َأمْسَعح، َعِن اْبِن اْلَقاِسِم، قَاَل: َحدَّ
َو هللاح َأَحٌد{ ]اإلخالص:  : }قحْل هح َْيِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، أَنَّهح َأْخرَبَهح َأنَّ  اْلقحْرآِن " [ ث حلحثح 1َعْن محح

ثَ َنا مَحَّاٌد، َعْن َمْنصحوٍر، َوَعاِصٍم، َعْن َأيب َواِئٍل، َعِن اْبِن مَ  س[[ ]161]  -10496 َبةح ْبنح َسِعيٍد، قَاَل: َحدَّ ْسعحوٍد، َأْخرَباََن ق حتَ ي ْ
َو نحسِّ   َي " قَاَل: " بِْئَسَما أِلََحِدِهْم َأْن يَ قحوَل: َنِسيتح آيََة َكْيَت وََكْيَت، َبْل هح

10536-   [162[ ِإْسَحاقَ سي[[  َأيب  َعْن  ِإْسَرائِيلح،  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  هللِا،  عحبَ ْيدح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َلْيَماَن،  سح ْبنح  َأمْحَدح  َعْن  َأْخرَباََن   ،
مَّ َأْسَلْمتح نَ ْفِسي ِإلَْيَك، َوَوجَّ  : »اللهح ، أَنَّهح َكاَن ِإَذا اَنَم يَ قحولح ْضتح َأْمِري ِإلَْيَك، َوَأجْلَْأتح  َعاِصٍم، َعْن َعِليٍّ ْهتح َوْجِهي ِإلَْيَك، َوفَ وَّ

ْرَسِل« نَ زَِّل، َوبَِنِبيَِّك اْلمح  َظْهِري ِإلَْيَك، آَمْنتح ِبِكَتاِبَك اْلمح
ثَ َنا أَبحو ن حَعْيٍم، َعْن زحَهرْيٍ، َعْن َأيب ِإْسَحاَق، َعْن َعاِصٍم، عَ سي[[ ]163]   -10537 َلْيَماَن، قَاَل: َحدَّ ْن َعِليٍّ َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح سح

وِل هللِا َصلَّى هللاح   َعَلْيِه َوَسلََّم َوِحنَي تحْدِخلح اْلَميَِّت قَاَل: ِإَذا َأَخْذَت َمْضَجَعَك فَ قحْل: »اِبْسِم هللِا، َويف َسِبيِل هللِا، َوَعَلى ِملَِّة َرسح
 َقرْبَهح«

10554-  [164[ ا  سي[ [  َأيب  محَهاِجٍر  َعْن  ْعَبةح،  شح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  الرَّمْحَِن،  َعْبدح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  اٍر،  َبشَّ ْبنح  دح  حمحَمَّ حْلََسِن،  َأْخرَباََن 
مَّ أَ  : »اللهح اًل ِإَذا َأَخَذ َمْضَجَعهح َأْن يَ قحولح ْعتح اْلرَبَاَء، َومَلْ يَ ْرفَ ْعهح، َأنَّهح َأَمَر رَجح ْهتح َوْجِهي ِإلَْيَك،  قَاَل: مسَِ ْسَلْمتح نَ ْفِسي ِإلَْيَك، َوَوجَّ
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ِمْنَك   َمْلَجأَ  َواَل  َمْنَجى  اَل  ِإلَْيَك،  َورَْهَبًة  رَْغَبًة  ِإلَْيَك،  َظْهِري  َوَأجْلَْأتح  ِإلَْيَك،  َأْمِري  ْضتح  الَِّذي  َوفَ وَّ ِبِكَتاِبَك  آَمْنتح  ِإلَْيَك،  ِإالَّ 
وِلَك الَّ   ِذي َأْرَسْلَت، فَِإْن َماَت َماَت َعَلى اْلِفْطَرِة«أَنْ َزْلَت، َوِبَرسح

َوْيٌد، قَاَل: َأْخرَباََن َعْبدح هللِا، َعْن عحبَ ْيِد هللِا، َعْن َسِعيٍد، َعنْ   َأْخرَبانَ   سي[ [ ]165]   -   10562 ، قَاَل: َأْخرَباََن سح دح ْبنح َحاِتٍِ   حمحَمَّ
َريْ َرَة، قَ ْوَلهح   . َأيب هح

ْد َيمِ " إِ # نص الحديث:   يَنُه َفَيُقوُل: ِباْسِمَك َربِ ي َوَضْعُت َذا َأَوى َأَحُدُكْم ِإَلى ِفَراِشِه َفْلَيْنِزْع َداِخَلَة ِإَزارِِه، َفْلَيْنُفْض ِبَها ِفَراَشُه ُثمَّ ِلَيَتَوسَّ
اِلِحيَن " َجْنِبي، َوِبَك َأْرَفُعُه، اللُهمَّ ِإْن َأْمَسْكَتَها َفاْرَحْمَها، َوِإْن َأْرَسْلَتهَ   ا َفاْحَفْظَها ِبَما َتْحَفُظ ِبِه ِعَباَدَك الصَّ

ْعَبَة، َعْن َحِبيٍب، َعْن َعْبِد هللِا بْ سي[  [ ]166]   -   10578 ، َعْن شح ثَ َنا اْبنح َأيب َعِديٍّ اٍر، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َبشَّ ِن اَباَبْه،  َأْخرَبين حمحَمَّ
ْعتح َأاَب   ،قَاَل: مسَِ ْفَيانح ثَ َنا سح ثَ َنا َعْبدح الرَّمْحَِن، قَاَل: َحدَّ اٍر، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َبشَّ . َوَأْخرَباََن حمحَمَّ َريْ َرَة يَ قحولح َعْن َحِبيِب ْبِن َأيب ََثِبٍت،   هح

َريْ َرَة، قَاَل: " َمْن قَاَل ِعْنَد َمَناِمِه: اَل ِإَلَه ِإالَّ  َو َعَلى َعِن اْبِن اَباَبْه، َعْن َأيب هح ، َوهح ْلكح َوَلهح احْلَْمدح  هللاح، َوْحَدهح اَل َشرِيَك َلهح، َلهح اْلمح
ْبَحاَن هللِا َوِبَْمِدِه، اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح، َوهللاح  َة ِإالَّ اِبهلِل، سح لِّ َشْيٍء َقِديٌر، اَل َحْوَل َواَل ق حوَّ ثَ َر ِمْن  َأْكرَبح، غحِفَرْت ذحنحوبحهح َوِإْن َكاَنْت َأكْ   كح

 زََبِد اْلَبْحِر ". 
ْعَبَة: ِعْنَد َمَناِمِه قَاَلهح أَبحو َعْبِد الرَّمْحَنِ   لَْيَس يف َحِديِث شح

اِئبِ سي[[ ]167]   -10587 ، قَاَل: َأْخرَباََن اْلَعوَّامح، َعْن َعطَاِء ْبِن السَّ ثَ َنا يَزِيدح َلْيَماَن، قَاَل: َحدَّ ْن أَبِيِه،  ، عَ َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح سح
لِّ َصاَلٍة َمْكتحوبٍَة َعْشَر ََتِْميَداٍت، َوَعْشَر َتْسِبي َحاٍت، َوَعْشَر َتْكِبريَاٍت، َوِإَذا َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمٍرو، قَاَل: »َمْن قَاَل يف دحبحِر كح

 ََتِْميَدًة، َوَأْربَ ًعا َوَثاَلِثنَي َتْكِبريًَة، َوَداَوَم َعَلْيِهنَّ َدَخَل اجْلَنََّة« َأرَاَد َأْن يَ َناَم َثاَلًَث َوَثاَلِثنَي َتْسِبيَحًة، َوَثاَلًَث َوَثاَلِثنَي 
ْعَبةح، َعْن َمْنصحوٍر، َعْن طَْلِق  سي[ [ ]168]  -10590 ثَ َنا شح ٌد، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا حمحَمَّ ، قَاَل: َحدَّ َثَّنَّ دح ْبنح اْلمح ْبِن  َأْخرَباََن حمحَمَّ

ْبَحاَن هللِا، َواَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح، َوهللاح َأْكرَبح، َوّلِِلَِّ احلَْ َحِبيٍب، َعْن عَ  ، َأَحبُّ ِإََلَّ ِمْن َأْن  ْبِد هللِا ْبِن َعْمٍرو، قَاَل: " أَلَْن َأقحوَل: سح ْمدح
ِِتَا ِمَن اجْلَِياِد يف َسِبيِل هللِا أبَِْرَساهِنَا "  َل َعَلى ِعدَّ  َأمحِْ

، َعْن َكْعبٍ أَ   سي[[ ]169]   -10611 لحوَلِّ َهْيٍل، َعْن أَبِيِه، َعِن السَّ ثَ َنا َجرِيٌر، َعْن سح ،  ْخرَباََن ِإْسَحاقح ْبنح ِإبْ َراِهيَم، قَاَل: َحدَّ
ْبَحاَن   ، َفَمْن قَاَل: اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح، هللاِ قَاَل: " اْخَتاَر هللاح اْلَكاَلَم، فََأَحبُّ اْلَكاَلِم ِإىَل هللِا: اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاح، َوهللاح َأْكرَبح، َوسح ، َواحْلَْمدح ّلِِلَِّ

ْخاَلِص، َكَتَب هللاح َلهح هِبَا ِعْشرِيَن َحَسَنًة وََكفََّر َعْنهح ِعْشرِيَن َسيَِّئًة، َوَمْن قَاَل:   هللاح َأْكرَبح، َفَذِلَك َجاَللح هللِا، َكَتَب هللاح َفِهَي َكِلَمةح اإْلِ
ْبَحاَن هللِا، َكَتَب هللاح َلهح هِبَا ِعْشرِيَن َحَسنَ َلهح هِبَا ِعشْ  ًة وََكفََّر َعْنهح ِعْشرِيَن َسيَِّئًة، رِيَن َحَسَنًة وََكفََّر َعْنهح ِعْشرِيَن َسيَِّئًة، َوَمْن قَاَل: سح

، َكَتَب هللاح  هح احْلَْمدح ، َفَذِلَك ثَ َناءح هللِا، َوثَ َناؤح   َلهح هِبَا َثاَلِثنَي َحَسَنًة وََكفََّر َعْنهح َثاَلِثنَي َسيَِّئًة " َوَمْن قَاَل: احْلَْمدح ّلِِلَِّ
َريْ َرَة، قَاَل: "   سي[ [ ]170]  -10612 ِد ْبِن اْلَعاَلِء، َعْن َأيب محَعاِويََة، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأيب َصاِلٍح، َعْن َأيب هح ِإَذا   َعْن حمحَمَّ

ْبَحاَن هللاِ  لح: سح : َواحْلَْمدح ّلِِلَِّ قَاَل الرَّجح  احْلَِديثح َمْوقحوفٌ  . . .. ، قَاَل اْلَمَلكح
، َعْن ِإبْ َراِهيَم    سي[ [ ]171]   -10620 ثَ َنا اأْلَْعَمشح ثَ َنا أَبحو محَعاِويََة، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح اْلَعاَلِء، قَاَل: َحدَّ ، َعِن َأْخرَباََن حمحَمَّ ْيِميِّ الت َّ

َوْيٍد، قَ  مَّ َوِبَْمِدكَ احْلَاِرِث ْبِن سح ْبَحاَنَك اللهح لح: سح ، َوتَ َباَرَك امْسحَك،  اَل: قَاَل َعْبدح هللِا: " ِإنَّ ِمْن َأَحبِّ اْلَكاَلِم ِإىَل هللِا َأْن يَ قحوَل الرَّجح
َك، َواَل ِإَلَه َغرْيََك، َربِّ ِإيّنِ ظََلْمتح نَ ْفِسي، فَاْغِفْر َل ذحنحويب، ِإنَّهح اَل  ْنِب ِعْنَد  َوتَ َعاىَل َجدُّ نحوَب ِإالَّ أَْنَت، َوِإنَّ ِمْن َأْكرَبِ الذَّ  يَ ْغِفرح الذُّ

 هللِا " ِمثْ َلهح 
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ْسنَ   سي[[ ]172]   -10621 ثَ َنا َداوحدح، َعِن اأْلَْعَمِش، هِبََذا اإْلِ ثَ َنا محْصَعٌب، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح رَاِفٍع، قَاَل: َحدَّ اِد ِمثْ َلهح،  َأْخرَباََن حمحَمَّ
 َوقَاَل َعْن َعْبِد هللِا: »ِمْن َأَحبِّ اْلَكاَلِم« 

10622-  [173[ قَاَل:    سي[ [  َسِعيٍد،  ْبنح  َبةح  ق حتَ ي ْ َعْن  َأْخرَباََن   ، ْيِميِّ الت َّ ِإبْ َراِهيَم  َعْن  اأْلَْعَمِش،  َعِن  اأْلَْحَوِص،  أَبحو  ثَ َنا  َحدَّ
نحوِب ِعْنَد هللِا َأْن ي حَقاَل لِْلَعْبِد: اتَِّق هللَا فَ يَ قح  : َعَلْيَك نَ ْفَسَك، َوِإنَّ ِمْن َأْحَسِن  َحاِرٍث، َعْن َعْبِد هللِا، قَاَل: " ِإنَّ ِمْن َأْكرَبِ الذُّ ولح
َك، َواَل ِإَلَه َغرْيََك، رَ  مَّ َوِبَْمِدَك، َوتَ َباَرَك امْسحَك، َوتَ َعاىَل َجدُّ ْبَحاَنَك اللهح وًءا َوظََلْمتح نَ ْفِسي، اْلَكاَلِم َأْن يَ قحوَل: سح بِّ ِإيّنِ َعِمْلتح سح

 فَاْغِفْر َل " 
10625-   [174[ ث َ   سي[[  َحدَّ قَاَل:  رَاِفٍع،  ْبنح  دح  حمحَمَّ َعِن  َأْخرَباََن  ِهَشاٌم،  ثَ َنا  َحدَّ َمْعَناَها:  ذََكَر َكِلَمًة  ُثحَّ  اْلَقاِسِم،  ْبنح  َأْزَهرح  َنا 

لح ِإىَل بَ ْيِتِه َوَأَوى ِإىَل فِ  اِج الصَّوَّاِف، َعْن َأيب الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبٍر، قَاَل: »ِإَذا َدَخَل الرَّجح  َراِشِه« َفَساَق احْلَِديَث َمْوقحوفًا احْلَجَّ
َبرْيٍ   سي[[ ]175]   -10648 َْيٌد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن جح ، قَاَل: َأْخرَباََن محح ثَ َنا يَزِيدح َلْيَماَن، قَاَل: َحدَّ  وََكاَن َشرِيَك  َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح سح

لَ  ْلِسَلِة، َعْن َمْسرحوٍق، َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: »َلْو َعِلْمتح َأيُّ لَي ْ َلةح اْلَقْدِر َلَكاَن َأْكثَ َر دحَعاِئي ِفيَها َأْن َأْسَأَل هللَا َمْسرحوٍق َعَلى السِّ ٍة لَي ْ
 اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيَة«

ثَ َنا أَبحو مَحَْزَة، َعنِ   س[ [ ]176]  -10676 ْعتح َأيب، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َعِليِّ ْبِن احْلََسِن ْبِن َشِقيٍق، قَاَل: مسَِ ، اأْلَْعَمشِ   َأْخرَباََن حمحَمَّ
لح يف َمَناِمِه َما يَ  فحْل َعْن ُِشَاِلِه َثاَلًَث، َوْليَ تَ َعوَّْذ  َعْن َأيب َصاِلٍح، َعْن َأيب َسَلَمَة، َعْن أحمِّ َسَلَمَة، َمْوقحوفًا قَاَلْت: »ِإَذا رََأى الرَّجح ْكَرهح فَ ْليَ ت ْ

ْيطَاِن«  اِبهلِل ِمَن الشَّ
10677-   [177[ ْبنح   س[[  َأمْحَدح  ثَ َنا  َأْخرَبين  َحدَّ قَاَل:  زحبَ ْيٍد،  أَبحو  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  عحَصْيٍم،  ْبنح  اْلَعاَلءح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  َسِعيٍد،   

مح الرُّْؤاَي َيْكرَ  ، َعْن َأيب َصاِلٍح، َعْن َأيب َسَلَمَة، َعْن أحمِّ َسَلَمَة، قَاَلْت: »ِإَذا رََأى َأَحدحكح فحْل َعْن اأْلَْعَمشح َها فَ ْليَ ت ْ ْذ هح َيَسارِِه، ُثحَّ لِيَ تَ َعوَّ
ْيطَاِن«  ِمَن الشَّ

، َعْن َأيب َصاِلحٍ  سي[[ ]178]  -10678 َصنْيٍ دح ْبنح اْلَعاَلِء، يف َحِديِثِه َعْن َأيب َبْكِر ْبِن َعيَّاٍش، َعْن َأيب حح ، قَاَل:  َأْخرَباََن حمحَمَّ
َريْ َرَة: »الرُّْؤاَي احلََْسَنةح بحْشرَ  ْرِبْ هِبَا َأَحًدا، َوْليَ ْتِفْل َعنْ قَاَل أَبحو هح وءحهح َفاَل خيح ْم رحْؤاَي َتسح ، َفَمْن رََأى ِمْنكح َراتح َبشِّ نَّ اْلمح   ى ِمَن هللِا، َوهح

َا َلْن َتضحرَّهح«   َيَسارِِه َثاَلًَث فَِإهنَّ
ثَ َنا اْبنح َأيب   سي[ [ ]179]  -  10708 اٍر، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َبشَّ ْعَبَة، َعْن َحِبيٍب، َعْن َذرٍّ، َعْن َسِعيِد  َأْخرَباََن حمحَمَّ ، َعْن شح  َعِديٍّ

 .ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن أَبْ َزى، َعْن أَبِيِه، َعْن أحيبَِّ ْبِن َكْعٍب، ََنَْوهح َومَلْ يَ ْرفَ ْعهح 
ْذ ِباهلِل ِمْن َشرِ َها، َوَشرِ  َما ِفيَها، َوَشرِ  َما »اَل َتُسبََّها، َوَسِل هللَا َخْيَرَها، َوَخْيَر َما ِفيَها،  # نص الحديث:   َوَخْيَر َما ُأْرِسَلْت ِبِه، َوَتَعوَّ

 ُأْرِسَلْت ِبِه« 
ْعَبةح، َعْن َحِبيٍب، قَاَل: مسَِ   سي[[ ]180]   -  10709 َْيٍل، قَاَل: َأْخرَباََن شح ثَ َنا اْبنح ُشح ْعتح َأْخرَباََن ِإْسَحاقح ْبنح َمْنصحوٍر، قَاَل: َحدَّ

 . َذرًّا، َعِن اْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن أَبْ َزى، َعْن أَبِيِه، َأنَّ الّرِيَح َهاَجْت َعَلى َعْهِد َأيب، ََنَْوهح 
َهاِشمِ   سي[ [ ]181]  -10723 َأيب  َعْن  ْعَبةح،  شح ثَ َنا  َحدَّ ٌد، قَاَل:  حمحَمَّ ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  اٍر،  َبشَّ ْبنح  دح  حمحَمَّ َأاَب َأْخرَباََن  ْعتح  مسَِ قَاَل:   ،

، ََنَْوهح َومَلْ يَ ْرفَ ْعهح، َوقَاَل: »ِمْن َحيْ  ثح َعْن قَ ْيِس ْبِن عحَباٍد، َعْن َأيب َسِعيٍد اخْلحْدِريِّ َة« َوقَاَل: »َمْن قَ َرَأ ُِمَْلٍز َيحَدِّ هح ِإىَل َمكَّ ثح يَ ْقَرؤح
 آِخَر اْلَكْهِف«
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10724-  [182[ دح   سي[[  حمحَمَّ َأيب  َأْخرَباََن  َعْن  َهاِشٍم،  َأيب  َعْن   ، ْفَيانح سح ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  الرَّمْحَِن،  َعْبدح  ثَ َنا  َحدَّ قَاَل:  اٍر،  َبشَّ ْبنح   
ورََة اْلَكْهِف َكَما أحْنزَِلْت،   ، قَاَل: »َمْن قَ َرَأ سح اَل مَلْ يحَسلَّْط َعَلْيِه،  ُثحَّ َأْدَرَك اُِمَْلٍز، َعْن قَ ْيِس ْبِن عحَباٍد، َعْن َأيب َسِعيٍد اخْلحْدِريِّ جَّ لدَّ

َنهح  ورََة اْلَكْهِف َكاَن َلهح نحورًا ِمْن َحْيثح قَ َرَأَها َما بَ ي ْ ْن َلهح َعَلْيِه َسِبيٌل، َوَمْن قَ َرَأ سح َة«َأْو مَلْ َيكح  َوَبنْيَ َمكَّ
ثَ َنا حمحَ  سي[ [ ]183]  -10734 اٍر، قَاَل: َحدَّ دح ْبنح َبشَّ ْعتح َأْخرَباََن حمحَمَّ َهْيٍل، قَاَل: مسَِ ْعَبةح، َعْن َسَلَمَة ْبِن كح ثَ َنا شح ٌد، قَاَل: َحدَّ مَّ

ْم، َواَل يَ ْنَأى َعْنهح َكِبريح  ْيطَاَن يَِفرُّ ِمَن اْلبَ ْيِت  َأاَب اأْلَْحَوِص، قَاَل: قَاَل َعْبدح هللِا: »َجّرِدحوا اْلقحْرآَن ِلرَيْب حَو ِفيِه َصِغريحكح ْم، فَِإنَّ الشَّ يحْسَمعح كح
ورَةح اْلبَ َقَرِة«   ت حْقَرأح ِفيِه سح

 كِتَابُ الشُّرُوطِ 
َبَة، َعْن لَْيٍث، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن عحَمَر، قَاَل: »َقَضى عحَمرح يف اْلَعْبِد ي حَباعح َوَلهح َماٌل أبَِ   س[ [ ]184]   -   11697 نَّ َوَعْن ق حتَ ي ْ

َتاعح َماَلهح« َماَلهح ِلَسيِِّدِه الَِّذي اَبَعهح  ب ْ  ِإالَّ َأْن َيْشرَتَِط اْلمح
ِد ْبِن َعْبِد اأْلَْعَلى، َعْن َخاِلٍد، َعِن اْبِن َعْوٍن، َعْن اَنِفٍع: »َأنَّ عحَمَر، َقَضى يف َماِل اْلَعبْ  س[ [ ]185]  - 11698 ِد َوَعْن حمحَمَّ

ْشرَتِي«  ِلَسيِِّدِه، ِإالَّ َأْن َيْشرَتَِط اْلمح
أبَْ   س[ ][  186]  -  11708 يَ َراَيِن  اَل  »َأهنَّحَما َكااَن  َبرْيٍ:  جح ْبِن  َوَسِعيِد  ِإبْ َراِهيَم،  َعْن  محِغريََة،  َعْن  َجرِيٍر،  َعْن  َبَة،  ق حتَ ي ْ ًسا َعْن 

 اِبْسِتْئَجاِر اأْلَْرِض اْلبَ ْيَضاِء اِبْلَوِرِق«
ْجٍر، َعْن َشرِيٍك، َعْن    س[ [ ]187]   -  11709 َسيِِّب،  َعْن َعِليِّ ْبِن حح ، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلمح طَاِرِق ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن اأْلَمْحَِسيِّ

َهِب َأِو اْلِفضَِّة«  قَاَل: »اَل أبََْس ِبَِِجارَِة اأْلَْرِض اْلبَ ْيَضاِء اِبلذَّ
ْجٍر، َعْن َشرِيٍك، َعْن َأيب ِإْسَحاَق، َعْن َعْبِد ا  س[ [ ]188]  -  11710 اَي  َعْن َعِليِّ ْبِن حح لرَّمْحَِن ْبِن اأْلَْسَوِد، قَاَل: »َكاَن َعمَّ

َاِن« َما، َوَعْلَقَمةح َواأْلَْسَودح يَ ْعَلَماِن، َفاَل ي حَغريِّ هح  يَ ْزرََعاِن اِبلث ُّلحِث َوالرُّبحِع، َوَأاَن َشرِيكح
ْعَتِمِر، َعْن    س[ [ ]189]   -   11711 ِد ْبِن َعْبِد اأْلَْعَلى، َعِن اْلمح ، قَاَل َسِعيدح    َمٍر،َمعْ َعْن حمحَمَّ َعْن َعْبِد اْلَكِرمِي ْبِن َماِلٍك اجْلََزِريِّ

َهِب وَ  ْم َأْرِضهح اِبلذَّ َبرْيٍ: قَاَل اْبنح َعبَّاٍس: »ِإنَّ َخرْيَ، َما أَنْ تحْم َصانِعحوَن َأْن ي حَؤاِجَر، َأَحدحكح  اْلَوِرِق«ْبنح جح
11751  -   [190[ ْبِن    س[[  ِد  حمحَمَّ َعِن  َعْن  يحونحَس،  َعْن  َسَلَمَة،  ْبِن  مَحَّاِد  َعْن  هللِا،  َعْبِد  َعْن  َنْصٍر،  ْبِن  َوْيِد  سح َعْن   ، َحاِتٍِ

َل، َحَّتَّ ي حْعِلَمهح َأْجَرهح«   احلََْسِن: »أَنَّهح َكرَِه َأْن َيْسَتْأِجَر الرَّجح
11752  -  [191[ محو   س[[  ِحبَّاَن ْبِن  َعْن   ، َحاِتٍِ ْبِن  ِد  حمحَمَّ َأيب  َعْن  ْبِن  مَحَّاِد  َعْن  َحازٍِم،  ْبِن  َعْن َجرِيِر  هللِا،  َعْبِد  َعْن  َسى، 

ٍل اْسَتْأَجَر َأِجريًا َعَلى طََعاِمِه، قَاَل: »اَل، َحَّتَّ ي حْعِلَمهح«  ِئَل َعْن رَجح َلْيَماَن، أَنَّهح سح  سح
11753   -  [192[ َعْن    س[ [  ِإمْسَاِعيَل،  َعْن  زحرَارََة،  ْبِن  َعْمرو  يف َعْن  يَ ْقِضي  َرَْيًا َكاَن  شح َأْعَلْم  مَلْ  قَاَل:  ٍد،  حمحَمَّ َعْن  أَيُّوَب، 

َضاِرِب: »بَ يِّنَ تحَك َعَلى محِصيَبة ت حْعَذرح هِبَا«، َورحمبََّ  َا قَاَل لِْلمح َضاِرِب، ِإالَّ ِبَقَضاَءْيِن، َكاَن رحمبَّ ا قَاَل ِلَصاِحِب اْلَماِل: »بَ يِّنَ تحَك َعَلى اْلمح
 ِمينحَك َخاَنَك، َوِإالَّ فَ َيِمينحهح اِبهلِل َما َخاَنَك« َأنَّ أَ 
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َرْيٍج، قَاَل: ق حْلتح ِلَعطَاٍء: َعْبٌد أحَؤاِجرح   س[ [ ]193]  -  11754 ، َعْن ِحبَّاَن، َعْن َعْبِد هللِا، َعِن اْبِن جح ِد ْبِن َحاِتٍِ هح َسَنًة  َعْن حمحَمَّ
أحْخَرى   نًَّة  َوسح آَجْرتَ ِبطََعاِمِه،  َأْو  َلْغًوا،  ًما  َأايَّ ت حَؤاِجَرهح  َحَّتَّ  اْشرِتَاَطَك  وََكرَِه  قَاَل:  أبََْس«،  »اَل  قَاَل:  وََكَذا؟  َمَضى ِبََراِج َكَذا  َوَقْد  هح 

َاِسبحِّن مبَا َمَضى« ْهِر، قَاَل: »ِإنََّك اَل َتح  بَ ْعضح الشَّ

 كِتَابُ الرَّقَائِقِ 
َوْيِد ْبِن َنْصٍر، َعْن َعْبِد هللِا، َعْن ِإمْسَاِعيَل ْبِن َأيب َخاِلٍد، َعْن محْصَعِب ْبِن َسْعِد ْبِن َأيب َوقَّ   س[[ ]194]   -  11806 اٍص، َعْن سح

لح طََعاًما َأْطَيَب ِمْن طََعاِمَك؟ ِك ِإىَل نَ ْفِسِك«،   َأنَّ َحْفَصَة، قَاَلْت ِلعحَمَر: َأاَل تَ ْلَبْس ثَ ْواًب أَْلنَيَ ِمْن ثَ ْوِبَك، َوََتْكح فَ َقاَل: »َسأحَخاِصمح
ولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَما َكاَنْت ِفيِه ِمْن اجْلَْهِد َحَّتَّ   أَْبَكاَها، فَ َقاَل: " َقْد ق حْلتح َلِك: ِإنَّهح َفَجَعَل يحذَكِّرحَها َما َكاَن ِفيِه َرسح

َما يف ِمْثِل عَ   َكاَن َل َصاِحَباِن ِسْلًكا َطرِيًقا،  هح ِلَك يب َغرْيح َطرِيِقِهَما، َوِإيّنِ َوهللِا أَلحَشارَِكن َّ ْيِشِهَما،  َوِإيّنِ ِإْن َسَلَكتح َغرْيَ َطرِيِقِهَما، سح
َما الرَِّخيَّ "  َما َعْيَشهح  َلَعلِّي َأْن أحْدِرَك َمَعهح

 كِتَابُ الْمَوَاعِظِ 
َوْيِد    س[ [ ]195]  -  11833 ْعَبَة، َعْن َعْمرو ْبِن محرََّة، َعْن َأيب الضَُّحى، َعْن سح َباَرِك، َعْن شح ْبِن َنْصٍر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلمح

، " َلَقْد رَأَيْ تحهح ذَ  اِريِّ َة: َهَذا َمَقامح َأِخيِك ََتِيٍم الدَّ ٌل ِمْن َأْهِل َمكَّ َلٍة َحَّتَّ َعْن َمْسرحوٍق، قَاَل: قَاَل َل رَجح  َأْصَبَح، َأْو َكَرَب َأْن اَت لَي ْ
يَِّئاِت.  وا السَّ ، َويَ ْبِكي: }َأْم َحِسَب الَِّذيَن اْجرَتَحح دح  [ اْْليََة " 21. . .{ ]اجلاثية:   يحْصِبَح يَ ْقَرأح آيًَة ِمْن ِكَتاِب هللِا، يَ رَْكعح َوَيْسجح

َوْيِد ْبِن َنْصٍر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ا  س[ [ ]196]  -  11834 ْعتح َعْن سح َباَرِك، َعْن ِإمْسَاِعيَل، َعْن قَ ْيِس ْبِن َأيب َحازٍِم، قَاَل: مسَِ ْلمح
وَن َلهح َخِبٌّ ِمْن َعِمٍل َصاِلٍح، فَ ْليَ ْفَعْل«  : »َمِن اْسَتطَاَع َأْن َيكح  الزَُّبرْيَ ْبَن اْلَعوَّاِم، يَ قحولح

َوْيِد ْبِن َنْصٍر، َعْن َعْبِد هللاِ  س[[ ]197]  -  11835 ، َعْن  َعْن سح ْهِديِّ ، َعْن َأيب عحْثَماَن الن َّ ْيِميِّ َلْيَماَن الت َّ َباَرِك، َعْن سح  ْبِن اْلمح
َم، تَ َيمَّ اْلَماَء،  َيَِِد  مَلْ  فَِإْن  فَ تَ َوضََّأ،   ، ِقيٍّ َأْرِض  يف  لح  الرَّجح »ِإَذا َكاَن  قَاَل:   ، اْلَفاِرِسيِّ يح   َسْلَماَن  ُثحَّ  اِبلصَّاَلِة،  ي حَناِدي  ُثحَّ ُثحَّ  َها،  ِقيمح

نحوِد هللِا َصفًّا«   وِعِه،   - يحَصلِّيَها، ِإالَّ أحمَّ ِمْن جح ، َعْن َداوحَد، َعِن َأيب عحْثَماَن، َعْن َسْلَماَن: يَ رَْكعحوَن ِبرحكح قَاَل َعْبدح هللِا: َوزَاَدين سحْفَيانح
وِدِه، َوي حْؤِمنحوَن َعَلى دحَعائِِه "  جح وَن ِبسح دح  َوَيْسجح

َباَرِك، َعْن ِإمْسَاِعيَل، َعْن قَ ْيٍس، قَاَل: َبَكى اْبنح َرَواَحَة،   س[[ ]198]   -   11836 َوْيِد ْبِن َنْصٍر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلمح  َعْن سح
َعْبدح   فَ َقاَل  تَ ْبِكي،  رَأَيْ تحَك  ِحنَي  َبَكْيتح  قَاَلْت:  ي حْبِكيِك؟  َما  هَلَا:  فَ َقاَل  اْمَرأَتحهح،  َفاَل فَ َبَكِت  النَّاَر،  َوارٌِد  َأيّنِ  َعِلْمتح  َقْد  »ِإيّنِ  هللِا: 

َها، أحْم اَل؟«  َأْدِري َأاَنٍج ِمن ْ
َوْيِد ْبِن َنْصٍر، َعْن َعْبِد هللِا، َعْن َماِلِك ْبِن ِمْغَوٍل، َعْن َأيب ِإْسَحاَق، َعْن َأيب َمْيَسَرَة: أَنَّهح   س[[ ]199]   -   11837  َأَوى  َعْن سح

ي مَلْ َتِلْدين«، فَ َقاَلِت اْمَرأَتحهح: اَي َأاَب َمْيَسَرَة، ِإنَّ هللَا َقْد َأْحَسَن إِ ِإىَل ِفرَ  ْساَلِم، قَاَل: »َأَجْل، اِشِه، فَ َقاَل: »اَي لَْيَت أحمِّ لَْيَك، َهَداَك ِلإْلِ
ْ لَنَ  َها« َوَلِكنَّ هللَا َقْد َبنْيَ لََنا َأانَّ َوارِدحوَن النَّاَر، َومَلْ ي حَبنيِّ  ا َأانَّ َصاِدرحوَن ِمن ْ
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َباَرِك، َعْن ِمْسَعٍر، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َمْيَسَرَة الزَّرَّ   س[ [ ]200]  -  11838 َوْيِد ْبِن َنْصٍر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلمح اِد، َعْن َعْن سح
َبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف قَ ْوِله تَ َعاىَل: }وََكانَ  ْر  82أَبحوَهحَا َصاحِلًا{ ]الكهف:    َسِعيِد ْبِن جح ِفظَا ِبَصاَلِح أَبِيِهَما، َومَلْ َيْذكح [، قَاَل: »حح

َما َصاَلًحا« هح  ِمن ْ
َباَرِك، َعْن ََيََْي ْبِن َسِعيٍد، َعْن قَ ْيِس ْبِن َحْبرَتٍ، َعِن ابْ   س[[ ]201]  -  11839 َوْيِد ْبِن َنْصٍر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلمح ِن  َعْن سح

ٌل َكِثريح اْلعَ  نحوِب َأْعَجبح ِإلَْيِك، َأْو رَجح ٌل َقِليلح اْلَعَمِل، قَِليلح الذُّ ٌل: رَجح نحوِب؟ قَاَل: »اَل َأْعِدلح َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َلهح رَجح َمِل َكِثريح الذُّ
ًئا«  اَلَمِة َشي ْ  اِبلسَّ

َوْيِد ْبِن َنْصٍر، َعْن  س[ [ ]202]  -  11840 ْفَياَن، َعْن َأيب ََيََْي اْلَقتَّاِت، َعْن ُمحَاِهٍد، َعِن  َعْن سح َباَرِك، َعْن سح َعْبِد هللِا ْبِن اْلمح
ْؤِمِن َأْربَِعنَي َصَباًحا«  اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: »تَ ْبِكي اأْلَْرضح َعَلى اْلمح

َوْيِد ْبِن َنْصٍر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلمح   س[ [ ]203]   -   11841 ْفَياَن، َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيب َعْن سح َباَرِك، َعْن سح
يِق، أَنَّهح قَاَل لِِلَسانِِه: »َهَذا َأْوَرَدين اْلَمَوارَِد« دِّ  َبْكٍر الصِّ

ْفَياَن، َعْن قَ ْيِس ْبِن محْسِلٍم، َعْن طَاِرِق ْبِن   س[[ ]204]   -  11842 َباَرِك، َعْن سح َوْيِد ْبِن َنْصٍر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلمح َعْن سح
َل لََيْخرحجح ِمْن بَ ْيِتِه، َوَمَعهح ِدينحهح، ُثحَّ يَ ْرِجعح   َمَعهح َشْيٌء«. . . . احْلَِديثَ   َوَما ِشَهاٍب، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسعحوٍد، قَاَل: »ِإنَّ الرَّجح

11843   -   [205[ ْبنِ   س[[  هللِا  َعْبِد  َعْن  اْلَوزَّاِن،  َعْن ِهاَلٍل  َشرِيٍك،  َعْن  َباَرِك،  اْلمح ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعْن  َنْصٍر،  ْبِن  َوْيِد  سح   َعْن 
ْعتح َأنَّ اْبَن َمْسعحوٍد َبَدَأ اِبْلَيِمنِي قَ ْبَل احْلَِديثِ  : اَي اْبَن عحَكْيٍم، مسَِ ْم ِمْن َأَحٍد ِإالَّ َسَيْخلحو ِبَربِِّه، ُثحَّ يَ قحولح ، فَ َقاَل: " َوهللِا، َما ِمْنكح

ْرَسِلنَي؟ "   آَدَم، َما َغرََّك يب؟ اَي اْبَن آَدَم، َماَذا َعِمْلَت ِفيَما َعِلْمَت؟ اَي اْبَن آَدَم، َماَذا َأَجْبَت اْلمح
َرْيٍب، َعْن َأيب أحَساَمَة، َعْن زَاِئَدَة، عَ َعْن    س[ [ ]206]  -  11844 ، َعْن َأيب كح ِن  َأيب َبْكٍر َأمْحََد ْبِن َعِليِّ ْبِن َسِعيٍد اْلَمْرَوِزيِّ

 َصائٌِم، قَاَل: »اَنِوِل اأْلَْسَوَد«،  ِإيّنِ اأْلَْعَمِش، َعْن ِإبْ َراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، قَاَل: أحِتَ َعْبدح هللِا ِبَشَراٍب، فَ َقاَل: »اَنِوْل َعْلَقَمَة«، قَاَل:  
هللاِ  َعْبدح  قَاَل  َصائٌِم،  ِإيّنِ   : يَ قحولح ْم  لُّهح َفكح َصائٌِم،  ِإيّنِ  قَاَل:  فحاَلاًن«،  »اَنِوْل  قَاَل:  َصائٌِم،  ِإيّنِ  فََأَخَذ قَاَل:  ِبَصائٍِم،  َلْستح  ِإيّنِ   "  :

{ ]النور:  َفَشِرَب، ُثحَّ قَاَل: }خَيَافحوَن يَ ْوًما تَ ت َ   [ " 37َقلَّبح ِفيِه اْلقحلحوبح َواأْلَْبَصارح
، قَاَل: قَاَل محرَّ  س[[ ]207]  - 11847 ْعَبَة، َعْن زحبَ ْيٍد اأْلَاَيِميِّ َباَرِك، َعْن شح َوْيِد ْبِن َنْصٍر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلمح ةح: قَاَل َعْن سح

[: »َأْن يحطَاَع َفاَل 102[ قَاَل: }َحقَّ ت حَقاتِِه{ ]آل عمران:  102}ات َّقحوا هللَا َحقَّ ت حَقاتِِه{ ]آل عمران:  َعْبدح هللِا يف َهِذِه اْْليَِة:  
َر َفاَل يَ ْنَسى«. قَاَل محرَّةح: قَاَل َعْبدح هللِا: }َوآَتى اْلَمالَ  ، َوَأْن َيْذكح َر َفاَل يحَكفِّرح بِِّه{ ]الب  ي حْعَصى، َوَأْن َيْشكح [ قَاَل: 177قرة:  َعَلى حح

 »َوأَْنَت َحرِيٌص َشِحيٌح، ََتْمحلح اْلِغََّن، َوََتَْشى اْلَفْقَر« 
ْعَبَة، َعْن َسْعِد ْبِن ِإبْ َراِهيَم، َعْن أَبِيِه، قَ   س[[ ]208]   -  11848 َباَرِك، َعْن شح َوْيِد ْبِن َنْصٍر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلمح اَل: َعْن سح

، َصْوَت رَ  َع عحَمرح ٍل يف اْلَمْسِجِد، فَ َقاَل: »أََتْدِري أَْيَن أَْنَت؟«مسَِ  جح
َباَرِك، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن يَزِيَد ْبِن َجاِبٍر، َعْن ِإمسَْ   س[[ ]209]   -  11849 َوْيِد ْبِن َنْصٍر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلمح اِعيَل َعْن سح

الْ  َهاِجِر  اْلمح َأيب  ْبِن  هللِا  عحبَ ْيِد  ِعنْ ْبِن  ابْ نحهح  ِباَلٌل  فَِإَذا  فََأفَاَق،  ْرَداِء،  الدَّ َأيب  َعَلى  أحْغِمَي   " قَاَلْت:  ْرَداِء،  الدَّ أحمِّ  َعْن   ، َدهح، َمْخزحوِميِّ
، ُثحَّ قَاَل: َمْن يَ ْعَملح ِلِمْثِل َمْضَجِعي َهَذا؟ َمْن يَ ْعَملح ِمْثَل َساَعيِت َهِذِه؟ }  ْم َكَما فَ َقاَل: قحْم، فَاْخرحْج َعّنِّ َون حَقلِّبح َأْفِئَدَِتحْم َوأَْبَصارَهح
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وَن{ ]األنعام:   ْم يف طحْغَياهِنِْم يَ ْعَمهح ثًا، ُثحَّ يحِفيقح فَ يَ قحولح ِمْثَل  110مَلْ ي حْؤِمنحوا ِبِه َأوََّل َمرٍَّة َوَنَذرحهح تحْم، ُثحَّ ي حْغَمى َعَلْيِه، فَ يَ ْلَبثح لَب ْ [ أَبَ ي ْ
دحَها َحَّتَّ قحِبَض "َذِلَك، فَ َلْم يَ َزْل ي ح   َردِّ

ِد ْبِن َعْجاَلَن، َعْن َعْوِن ْبِن َعْبِد هللِا    س[ [ ]210]  -  11850 َباَرِك، َعْن حمحَمَّ َوْيِد ْبِن َنْصٍر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلمح ْبِن  َعْن سح
ْرَداِء: َأيُّ  َبَة ْبِن َمْسعحوٍد، قَاَل: ق حْلتح أِلحمِّ الدَّ ، َوااِلْعِتَبارح« عحت ْ رح َفكُّ ْرَداِء َكاَنْت َأْكثَ َر؟ قَاَلْت: »الت َّ  ِعَباَدِة َأيب الدَّ

، َعْن عحْرَوَة ْبِن ا  س[[ ]211]   -  11851 ، َعِن الزُّْهِريِّ َباَرِك، َعْن اأْلَْوزَاِعيِّ َوْيِد ْبِن َنْصٍر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلمح لزَُّبرْيِ،  َعْن سح
« َعِن اْلِمْسوَ  ْم اَلْسَتْحيَ ْيتح  ِر ْبِن خَمَْرَمَة، قَاَل: »لََقْد َواَرِت اْلقحبحورح َأقْ َواًما، َلْو رََأْوين َجاِلًسا َمَعكح

َباَرِك، َعْن ِمْسَعٍر، َعْن َسِعيِد ْبِن َأيب ب حْرَدَة، َعْن أَبِ  س[[ ]212]  - 11852 َوْيِد ْبِن َنْصٍر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلمح يِه، َعِن  َعْن سح
َواضحَع "  ْغفحلحوَن َأْفَضَل اْلِعَباَدِة: الت َّ ْم لَت ح  اأْلَْسَوِد، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: " ِإنَّكح

ٍل، َعْن عحْرَوَة، قَالَ   س[[ ]213]   -  11853 َباَرِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن عحْرَوَة، َعْن رَجح َوْيِد ْبِن َنْصٍر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلمح : َعْن سح
: فَاتَِّق هللَا، فَِإنََّك ِإِن ات ََّقْيَت هللَا، َكَفاَك النَّاَس، َوإِ  ِن ات ََّقْيَت النَّاَس، مَلْ يَ ْغنَ ْوا َعْنَك ِمَن هللِا َكتَ ْبْت َعاِئَشةح ِإىَل محَعاِويََة: " َأَما بَ ْعدح

ًئا "   َشي ْ
َوْيِد ْبِن َنْصٍر، َعْن َعْبِد  س[[ ]214]  - 11854 ْعتح ِباَلَل ْبَن َسْعِد ْبِن ََتِيٍم َعْن سح ، قَاَل: مسَِ َباَرِك، َعْن اأْلَْوزَاِعيِّ هللِا ْبِن اْلمح

، قَاَل: »اَل تَ ْنظحْر ِإىَل ِصَغِر اخْلَِطيَئِة، َوَلِكِن اْنظحْر َمْن َعَصْيَت« َمْشِقيَّ اْلَقاصَّ  الدِّ
َوْيِد ْبِن َنْصٍر، َعِن اْبنِ   س[[ ]215]   -  11855 ْم َعْن سح هح ْعتح ِباَلَل ْبَن َسْعٍد، قَاَل: »َأْدرَْكت ح ، قَاَل: مسَِ َباَرِك، َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ  اْلمح

ْم ِإىَل بَ ْعٍض، فَِإَذا َكاَن اللَّْيلح، َكانحوا رحْهَبااًن«  وَن َبنْيَ اأْلَْغَراِض، َوَيْضَحكح بَ ْعضحهح  َيْشَتدُّ
َوْيِد ْبِن َنْصرٍ  س[[ ]216]  - 11856 َو اْبنح َعْن سح َثَمَة َوهح ، َعْن َخي ْ َو اأْلَْعَمشح َلْيَماَن َوهح ْفَياَن، َعْن سح ، َعْن َعْبِد هللِا، َعْن سح

رْ  ، قَاَل: " ِإَذا َأَرْدَت َأْمًرا ِمَن اخْلرَْيِ، َفاَل ت حَؤخِّ ْنَت يف َعْبِد الرَّمْحَِن، َعِن احْلَاِرِث ْبِن قَ ْيٍس اجْلحْعِفيِّ ْث هح ِلَغٍد، َوِإَذا كح  َأَمِر آِخَرٍة، فَاْمكح
: ِإنََّك ت ح  ْيطَانح ْنَت تحَصلِّي، فَ َقاَل الشَّ ْه، َوِإَذا كح نْ َيا، فَ تَ َوجَّ ْنَت يف َأَمِر الدُّ  َراِئي، َفزِْدَها َطْواًل " َما اْسَتطَْعَت، َوِإَذا كح

َوْيِد ْبِن َنْصٍر، َعْن َعْبِد هللِا، َعْن    س[[ ]217]  -  11857 ْعتح َعْن سح َنَة، َعْن ِإْسَرائِيَل ْبِن محوَسى، قَاَل: مسَِ ْفَياَن ْبِن عحيَ ي ْ سح
َل اجْلَنََّة«  ْنَب، َفَما يَ َزالح ِبِه َكِئيًبا َحَّتَّ َيْدخح : »ِإنَّ اْلَعْبَد لَيحْذِنبح الذَّ  احلََْسَن، يَ قحولح

َوْيِد ْبِن َنْصٍر، َعْن َعْبِد هللِا، َعنْ  س[[ ]218] -  11858 ْؤِمنح  َعْن سح ْخَتاِر، َعِن احلََْسِن، قَاَل: »اْلمح  َمْعَمٍر، َعْن ََيََْي ْبِن اْلمح
«. . . احْلَِديثَ   قَ وَّاٌم َعَلى نَ ْفِسِه، َيحَاِسبح نَ ْفَسهح ّلِِلَِّ

َوْيِد ْبِن َنْصٍر، َعْن َعْبِد هللِا، َعْن يحونحَس ْبِن َأيب ِإْسَحاَق، َعْن َبكْ   س[ [ ]219]   -   11859 ِر ْبِن َماِعٍز، َأنَّ الرَّبِيَع ْبَن َعْن سح
ا َأْكثَ َرْت َعَلْيِه، قَاَل َلهح بَ ْعضح جح  ؟ فَ َلمَّ ثَ ْيٍم، أََتِت ابْ َنٌة َلهح، فَ َقاَلْت: اَي أَبَ َتاهح، َأْذَهبح أَْلَعبح َلَسائِِه: َلْو َأَمْرَِتَا َفَذَهَبْت، فَ َقاَل: »اَل خح

 َأْن آمحَرَها َأْن تَ ْلَعَب«  -اَء هللاح ِإْن شَ  -َيْكتحْب َعِليَّ اْليَ ْوَم 
، قَالَ   س[ [ ]220]  -   11860 ْعِبِّ َباَرِك، َعْن ِإمْسَاِعيَل ْبِن َأيب َخاِلٍد، َعِن الشَّ َوْيِد ْبِن َنْصٍر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلمح : "  َعْن سح

ْم؟ ف َ َيْطلحعح قَ ْوٌم ِمْن َأْهِل اجْلَنَِّة، ِإىَل قَ ْوٍم َأْهِل   ْم َوتَ ْعِليِمكح مح النَّاَر، فَِإانَّ أحْدِخْلَنا اجْلَنََّة ِبَفْضِل َتَِْديِبكح َقاَلوا:  النَّاِر، فَ يَ قحولحوَن: َما َأْدَخَلكح
ْم اِبخْلَرْيِ، َواَل نَ ْفَعلحهح "  نَّا ََنْمحرحكح  ِإانَّ كح
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َوْيٍد، َعْن َعْبِد هللِا، َعِن اأْلَوْ   س[[ ]221]   -  11861 ، قَاَل: »َما ِمْن َعْبٍد  َعْن سح ، َعْن َعطَاِء ْبٍن َأيب محْسِلٍم اخْلحَراَساينِّ زَاِعيِّ
دح ّلِِلَِّ َسْجَدًة، يف ب حْقَعٍة ِمْن ِبَقاِع اأْلَْرِض، ِإالَّ َشِهَدْت َلهح يَ ْوَم اْلِقَياَمِة، َوَبَكْت َعَلْيِه ي َ  «َيْسجح  ْوَم مَيحوتح

َوْيدِ   س[[ ]222]   -  11862 ، قَاَل: َأْرَسَلِّن َصاِلحح َعْن سح  ْبِن َنْصٍر، َعْن َعْبِد هللِا، َعْن َجْعَفِر ْبِن َحيَّاَن، َعْن تَ ْوبََة اْلَعْنرَبِيِّ
َلْيَماَن، فَ َقِدْمتح َعَلْيِه، فَ قحْلتح ِلعحَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز: َهْل َلَك ِمْن َحاجَ  اِلِح ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن؟ فَ َقاَل:  ٍة ِإىَل صَ ْبنح َعْبِد الرَّمْحَِن ِإىَل سح

َقى َلَك ِعْنَد هللِا، فَِإنَّ َما بَِقَي ِعْنَد هللِا، بَِقَي ِعْنَد النَّاِس، َوَما ملَْ   يَ ْبَق ِعْنَد هللِا، مَلْ يَ ْبَق ِعْنَد النَّاِس«  قحْل َلهح: »َعَلْيًك اِبلَِّذي يَ ب ْ
َوْيد، َعْن عَ   س[[ ]223]  -   11863 َعْن   - ِمْن َأْهِل الرَّْمَلِة    -ْبِد هللِا، َعْن مَحَّاِد ْبِن َسَلَمَة، َعْن رََجاَء َأيب اْلِمْقَداِم  َعْن سح

َباَهاِة« نَ عحِّن ِمْن َكِثرِي الْ ن حَعْيِم ْبِن َعْبِد هللِا، َكاِتِب عحَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز: َأنَّ عحَمَر ْبَن َعْبِد اْلَعزِيِز، قَاَل: »ِإنَّهح لََيمْ   َكاَلِم، خَمَاَفةح اْلمح
َباَرِك، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن يَزِيَد ْبِن َجاِبٍر، َأنَّ عحمَ   س[[ ]224]   -  11864 َوْيِد ْبِن َنْصٍر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلمح َر ْبَن َعْن سح

َن ِمَن الرَّ َعْبِد اْلَعزِيِز، َكَتَب ِإىَل يَزِيَد ْبِن َعْبِد  َكَّ َك َأْن تحْدرَِكَك الصَّْرَعةح ِعْنَد اْلَغرَِّة، َفاَل ت حَقالح َلَك اْلَعثْ َرةح، َواَل َتح ْجَعِة،  اْلَمِلِك: »ِإايَّ
اَل  رحَك َمْن ت حْقِدَم َعَلْيِه مبَا اْشتَ َغْلَت ِبِه، َوالسَّ َك َمْن َخلَّْفَت مبَا تَ رَْكَت، َواَل يَ ْعذح  مح َعَلْيَك«َواَل ََيَْمدح

َبَة   س[[ ]225]   -   11865 َباَرِك، َعْن ِعيَسى ْبِن عحَمَر، قَاَل: " َكاَن َعْمرو ْبنح عحت ْ َوْيِد ْبِن َنْصٍر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلمح َعْن سح
اْلقح  َأْهَل  : اَي  فَ يَ قحولح اْلقحبحوِر،  َعَلى  فَ َيِقفح  لَْياًل،  فَ َرِسِه  َعَلى  خَيْرحجح  فَ ْرَقٍد  ُثحَّ ْبِن  ؟  اأْلَْعَمالح رحِفَعِت  َأَقْد  ؟  فح الصُّحح طحوَِيِت  َأَقْد  بحوِر، 

 يَ ْبِكي، ُثحَّ يحْصِفنح َبنْي َقَدَمْيِه َحَّتَّ يحْصِبَح، َفرَيِْجَع فَ َيْشَهَد َصاَلَة الصُّْبِح " 
َباَرِك، َعنْ  س[ [ ]226]  -  11866 َوْيِد ْبِن َنْصٍر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلمح ْنَكِدِر، قَاَل: َعْن سح ِد ْبِن اْلمح وَقٍة، َعْن حمحَمَّ ِد ْبِن سح  حمحَمَّ

َويْ َراِت الَّ   يِت َحْوهَلَا، َما َداَم ِفيِهْم« »ِإنَّ هللَا لِيحْصِلحح ِبَصاَلِح اْلَعْبِد َوَلَدهح، َوَوَلَد َوَلِدِه، َوََيَْفظحهح يف دحَويْ َرتِِه، َوالدُّ
ْفَياَن، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأيب الضَُّحى، َعْن َمْسرحوٍق، أَنَّهح َعْن    س[[ ]227]   -  11867 َوْيِد ْبِن َنْصٍر، َعْن َعْبِد هللِا، َعْن سح سح

ِئَل َعْن بَ ْيٍت ِمْن َشْعٍر، َفَكرَِههح، َفِقيَل َلهح، فَ َقاَل: »ِإيّنِ َأْكَرهح َأْن َأِجَد يف َصِحيَفيِت ِشْعًرا«   سح
ِد ْبِن ِسريِيَن، َعْن    [ س[ ]228]  -   11868 حمحَمَّ اَن، َعْن  َوْيِد ْبِن َنْصٍر، َعْن َعْبِد هللِا، َعْن زَاِئَدَة، َعْن ِهَشاِم ْبِن َحسَّ َعْن سح

ْنتح  يف َقِمرٍي، اْمَرَأِة َمْسرحوٍق، قَاَلْت: " َما َكاَن َمْسرحوٌق يحوَجدح ِإالَّ َوَساقَاهح َقِد انْ تَ َفَخَتا ِمْن طحوِل اْلِقَيامِ   الصَّاَلِة، قَاَلْت: َوهللِا، ِإْن كح
 أِلَْجِلسح َخْلَفهح، فَأَْبِكي َرمْحًَة َلهح "

َوْيِد ْبِن َنْصٍر، َعْن َعْبِد هللِا، َعْن َمْعَمٍر، َعْن مِسَاِك ْبِن اْلَفْضِل، َعْن َوْهِب ْبِن محنَ بٍِّه، قَاَل:    س[[ ]229]  -   11869 َعْن سح
 و ِبَغرْيِ َعِمٍل، َكَمَثِل الَِّذي يَ ْرِمي ِبَغرْيِ ِوْتٍر«»َمَثلح الَِّذي َيْدعح 

َنَة، َعِن اْبِن َأيب جنَِيٍح، َعنْ   س[[ ]230]  -  11870 ْفَياَن ْبِن عحيَ ي ْ َباَرِك، َعْن سح َوْيِد ْبِن َنْصٍر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلمح  أَبِيِه، َعْن سح
ْؤِمَن، اَل يَ ْعِصي رَبِّهح، ُثحَّ َأْقَسَم َعَلى هللِا َأْن يحزِيَل اجْلََبَل، أَلَزَاَلهح« قَاَل: »َلْو َأنَّ   اْلمح

 كِتَابُ الْمَلَائِكَةِ 
، َعْن    س[[ ]231]  -  11882 ْخِتَياينِّ ِد ْبِن ِسريِيَن، َعْن َأيب  َوَعْن َعْمرو ْبِن زحرَارََة، َعْن ِإمْسَاِعيَل اْبِن عحَليََّة، َعْن أَيُّوَب السَّ حمحَمَّ

َريْ َرَة، ِبِه َمْوقحوفًا   هح
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رَ   س[[ ]232]  -  11883 ِد ْبِن ِسريِيَن، َعْن َأيب هح َْيٍل، َعِن اْبِن َعْوٍن، َعْن حمحَمَّ َلْيَماَن ْبِن َسْلٍم، َعْن النَّْضِر ْبِن ُشح يْ َرَة، َوَعْن سح
 ِبِه َمْوقحوفًا 

َريْ َرَة، ِبه. َمْوقحوفًا  س[[ ]233] -  11900  َوَعْن َأمْحَد ْبن َحْرب، َعْن َأيب محَعاِويَة، َعْن اأْلَْعَمش، َعْن َأيب َصاِلح، َعْن َأيب هح
َجْت َماَلِئَكُة النََّهاِر، َقاَل هللُا َعزَّ َذا َعرَ # نص الحديث: " َيْجَتِمُع َماَلِئَكُة اللَّْيِل، َوَماَلِئَكُة النََّهاِر ِعْنَد َصاَلِة اْلَفْجِر، َوَصاَلِة اْلَعْصِر، َفإِ 

ْئَناَك َوُهْم ُيَصلُّوَن، َفِإَذا َعَرَجْت َماَلِئَكُة اللَّْيِل، َوَجلَّ َلُهْم: ِمْن َأْيَن ِجْئُتْم؟ َفَيُقوُلوَن: ِجْئَناَك ِمْن ِعْنِد َعبَّاٍد َلَك، َأَتْيَناُهْم َوُهْم ُيَصلُّوَن، َوجِ 
 َناَك َوُهْم ُيَصلُّوَن "  َوَجلَّ َلُهْم: ِمْن َأْيَن ِجْئُتْم؟ َقاَلوا: ِجْئَناَك ِمْن ِعْنِد َعبَّاٍد َلَك َأَتْيَناُهْم َوُهْم ُيَصلُّوَن، َوِجئْ َقاَل هللُا َعزَّ 
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